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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki

Nazwa kierunku: język polski w komunikacji społecznej

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Językoznawstwo 82%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 12%

Literaturoznawstwo 4%

Nauki o kulturze i religii 2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Jedyny  w Polsce  interdyscyplinarny  kierunek,  który  łączy  nowoczesne  kształcenie  humanistyczne  z  zakresu  wiedzy  o
kulturze, językoznawstwa, komunikacji interpersonalnej i publicznej z przedmiotami nauk społecznych – medioznawstwem,
psychologią  i  elementami  socjologii.  Program został  opracowany  w  taki  sposób,  by  połączyć  wiedzę  z  kształceniem
skutecznych umiejętności językowo-komunikacyjnych. Program studiów na kierunku język polski w komunikacji społecznej
łączy  więc  innowacyjne  kształcenie  humanistyczne  z  zakresu  wiedzy  o  kulturze,  literaturze,  języku  i  komunikacji
międzyludzkiej  z  elementami  wiedzy  i  umiejętności  z  obszaru  nauk  społecznych  –  głównie  medioznawstwa,  podstaw
psychologii i socjologii. Wśród form i metod prowadzenia zajęć uprzywilejowane zostają te, które umożliwiają uzyskanie
praktycznych i specjalistycznych efektów uczenia się, zwłaszcza w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
Bogata oferta przedmiotowa umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie:
- kulturoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa
- teorii komunikacji
- retoryki
- badań międzykulturowych
- psychologii
- filozofii
- nowych mediów.
W programie studiów II stopnia położono nacisk na kształcenie umiejętności, szczególnie w zakresie:
• komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej
• umiejętności retorycznych – skuteczna perswazja i argumentacja
• tworzenia skutecznych relacji interpersonalnych – umiejętności negocjacyjne i asertywne,
• strategii komunikacyjnych
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• tworzenia i edycji tekstów
• umiejętności analitycznych w zakresie interpretacji zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach
Brak na Uniwersytecie Jagiellońskim studiów/programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się.

Koncepcja kształcenia

Kształcenie na kierunku Język polski w komunikacji społecznej łączy się ze Strategią rozwoju UJ w latach 2014-2020. Celem
jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanego absolwenta, którego wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwią
znalezienie miejsca na rynku pracy. Celem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim jest osiągnięcie najwyższych efektów.
Wysoko  wykwlifikowana  kadra  naukowo-dydaktyczna  dla  kierunku  Język  polski  w  komunikacji  społecznej  zapewnia
najwyższej jakości badania, które znajdują swoje odzwierciedlenie w nauczaniu. Podkreślona w misji UJ odpowiedzialność za
działanie i otwartość na nieznane oraz wrażliwość humanistyczna kształtują się przez zdobywanie wiedzy o oddziaływaniu
przez słowo, moc sprawczą języka oraz przez kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi komunikacyjnymi kodami
kulturowymi, które budują wspólnotowość oraz kreują podmiotowość człowieka.

Cele kształcenia

1. zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa, nauki o komunikowaniu, w tym komunikacji interpersonalnej,
publicznej i międzykulturowej
2. zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, retoryki i stylistyki praktycznej
3.  zdobycie  umiejętności  wykorzystywania  wiedzy  z  zakresu  nauki  o  komunikowaniu,  językoznawstwa  i  badań
międzykulturowych w pracach badawczych i sytuacjach profesjonalnych
4.  zdobycie  biegłych  umiejętności  w  zakresie  tworzenia  komunikatów  poprawnych  pragmatycznie  i  językowo  oraz
dopasowanych formalnie do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego i kontaktów międzykulturowych
5.  zdobycie  umiejętności  dokonywania  pogłębionej  analizy  i  diagnozy  zjawisk  językowych,  komunikacyjnych  i
międzykulturowych
6. zdobycie umiejętności budowania asertywnych i etycznych relacji interpersonalnych, rozwiązywania sytuacji konfliktowych
i negocjowania, porozumiewania się, współdziałania i pracy w grupie
7. rozumienie znaczenia poprawnej i skutecznej komunikacji, w tym publicznej i międzykulturowej, dla budowania jakości
życia społecznego i kulturowego

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Wiedza  i  umiejętności  z  zakresu  skutecznego  komunikowania  i  poprawnego  używania  języka  polskiego  należą  do
podstawowych potrzeb w zawodach urządniczych,  medialnych i  kulturowych.  Absolwentów studiów o tym charakterze
wyraźnie  brakuje  instutucjom  i  pracodawcom  takim  jak:  urzędy  państwowe  i  samorządowe,  instytucje  medialne  i
wydawnicze, ośrodki kultury i oświaty, działy reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych
firmach, działy zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia umiejętności komunikacyjnych w instytucjach państwowych i
prywatnych firmach, instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Dobór kursów i modułów nauczania, połączenie zajęć o charakterze wykładowym z ćwiczeniami, kształcącymi praktyczne
umiętności  i  kompetencje  w  zakresie  komunikowania  interpersonalnego,  skuteczności  retorycznej  oraz  poprawności
językowej w sytuacjach o różnym poziomie oficjalności - odpowiada wskazanym potrzebom społeczno-gospodarczym.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Komunikacja międzyludzka – teoria i praktyka.
Teoria komunikacji zapośredniczonej medialnie.
Strategie komunikacyjne w przestrzeni publicznej.
Koegzystencja werbalnych i niewerbalnych składników aktu komunikacyjnego – wzajemny wpływ i znaczenie.
Międzykulturowe badania porównawcze skryptów zachowań komunikacyjnych.
Językowe sposoby konceptualizacji w naukach.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Realizowane w jednostce  badania  naukowe skupiają  się  na  poszukiwaniu  odpowiedzi  dotyczących  komunikacyjnych  i
retorycznych  możliwości  wykorzystania  środków  językowych  i  niejęzykowych  w  zakresie  bezpośredniego  i
zapośredniczonego medialnie oddziaływania na jednostkę i społeczeństwo. Kursy w programie studiów ściśle związane są z
prowadzonymi w jednostce badaniami. Do przykładowych należą: Metodologia badań komunikacyjnych i językoznawczych,
Poprawna polszczyzna, Językoznawstwo a nauki kognitywne, Ludyczność i magia w języku, Retoryka amerykańska, Słownik
mentalny  użytkownika  języka,  Język  w  polskim  życiu  społecznym,  Język  w  kontekście  kultury:  wartościowanie  i
stereotypizacja. Podczas seminariów magisterskich studenci kreatywnie wykorzystują swoją wiedzę nabytą poczas studiów i
aktywnie uczestniczą w pracach badawczych, tworząc własne projekty naukowe wzorowane na badaniach i eksperymentach
naukowych prowadzonych w jednostce.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba  Wydziału  Polonistyki  zlokalizowana  jest  przy  ulicy  Gołębiej  16,  a  zajęcia  dydaktyczne  odbywają  się  przede
wszystkim w obrębie I Kampusu w centrum Krakowa. Zajęcia grupowe (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz indywidualne
(konsultacje)  odbywają  się  w następujących budynkach:  przy  ul.  Gołębiej  14  (7  sal  wykładowych i  seminaryjnych,  8
gabinetów), 16 (1 sala wykładowa, 1 sala komputerowa, 1 sala konferencyjna oraz 5 gabinetów), 18 (2 sale wykładowe, 3
gabinety), 20 (8 sal wykładowych i seminaryjnych, 24 gabinety), Grodzkiej 64 (1 sala komputerowa, Aula na 130 osób, 12 sal
wykładowych i seminaryjnych oraz 7 gabinetów), św. Anny 1 (1 sala wykładowa), Ingardena 3 (4 sale wykładowe, Aula na
300 osób, 2 gabinety) oraz przy Rynku Głównym 8 (3 sale dydaktyczne). W części gabinetów katedr znajdują się stoły
konferencyjne  umożliwiające  prowadzenie  zajęć  o  charakterze  seminaryjnym.  Wszystkie  pomieszczenia  dydaktyczne
Wydziału Polonistyki (także dostosowane do potrzeb seminariów gabinety) zostały wyposażone w zestawy multimedialne
(komputery z rzutnikami i nagłośnieniem lub telewizorami o dużych przekątnych). W budynkach przy ulicy Gołębiej 20 oraz
Grodzkiej 64 zamontowano windy, co stanowi duże ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W ramach adaptacji
dla potrzeb osób niedowidzących wszystkie pomieszczenia Wydziału zostały opatrzone oznakowaniami w alfabecie brajla.
Zajęcia wspólne dla kilku kierunków studiów odbywają się w największych salach Wydziału (obecnie głównie w Auli przy ul.
Ingardena 3).
Wydział Polonistyki dysponuje dwoma oddziałami Biblioteki wraz z czytelniami. Oddział główny Biblioteki mieści się przy ul.
Gołębiej 20 i składa się z 3 pomieszczeń magazynowych, pracowni bibliotecznych, wypożyczalni studenckiej (otwartej w
godzinach 9-19) oraz czytelni na 95 miejsc (otwartej w godzinach 8-19.15). W czytelni w otwartym dostępie znajduje się
podstawowy księgozbiór podręczny, zawierający większość pozycji z literatury obowiązkowej na poszczególnych kierunkach
studiów. W budynku przy ul. Grodzkiej 64 mieści się Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, składająca się z
pomieszczenia magazynowego i  czytelni  na 16 miejsc.  Na zasoby obu oddziałów Biblioteki  składa się łącznie 147500
woluminów książek oraz 17000 czasopism. Wydział prenumeruje 108 tytułów czasopism krajowych i 11 zagranicznych,
dokonuje licznych uzupełnień księgozbioru, także w zakresie pozycji obcojęzycznych. Biblioteka w obu oddziałach korzysta
ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego VTLS (Virtua). Użytkownicy Biblioteki mają do dyspozycji 6 stanowisk
komputerowych z dostępem do katalogów i różnych baz danych w Internecie. W Bibliotece zarejestrowanych jest ok. 1,9 tys.
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użytkowników indywidualnych, a roczna liczba wypożyczeń zewnętrznych w obu oddziałach sięga 17950 woluminów książek
(oraz 22000 wypożyczeń na miejscu).
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0232

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem w
wymiarze 990 godz. i 120 punktów ECTS. Obejmuje: 1. zajęcia obligatoryjne w wymiarze 480 godz i 44 punkty ECTS; 2.
zajęcia fakultatywne w wymiarze 510 godz. i 84 punktów ECTS, w tym praktyki (120 godz., 4 punkty ECTS) oraz seminarium
magisterskie (120 godz. i 42 punkty ECTS).

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 100

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 84

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 4

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 12

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 990

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyki obowiązkowe, realizowane w II semestrze, w wymiarze 120 godz. (4 punkty ECTS).
Charakter praktyk i miejsca ich odbywania powinien być zgodny z zaplanowanymi dla nich efektami kształcenia (patrz:
sylabus praktyk zawodowych). Przykładowe miejsca odbywania praktyk:
- urzędy państwowe i samorządowe;
- instytucje medialne i wydawnicze;
- ośrodki kultury i oświaty;
- działy reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych firmach;
-  działy  zarządzania  zasobami  ludzkimi  oraz  szkolenia  umiejętności  komunikacyjnych  w  instytucjach  państwowych  i
prywatnych firmach;
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- instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową.

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Złożenie  pracy  dyplomowej  (magisterskiej)  i  egzamin  dyplomowy  (magisterski).  Szczegółowe  wymogi  dotyczące
opracowania  pracy  dyplomowej  corocznie  publikowane są  na  stronie  internetowej  Katedry  Teorii  Komunikacji  UJ  oraz
przedstawiane studentom przez prowadzących seminaria magisterskie.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

JPK_K2_W01
Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony, poszerzony i usystematyzowany
specyfikę przedmiotową i metodologiczną językoznawstwa, nauk o komunikowaniu, a
także ich konteksty kulturowe i historyczne; wie, jak rozwijać i twórczo stosować tę
wiedzę w pracy zawodowej

P7S_WG, P7U_W

JPK_K2_W02
Absolwent zna i rozumie na poziomie poszerzonym i sprawnie stosuje terminologię
językoznawczą; ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących
języka (jego pochodzenia, natury, struktury i funkcji), ze szczególnym
uwzględnieniem dokonań współczesnego językoznawstwa

P7S_WG, P7U_W

JPK_K2_W03
Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony i poszerzony procesy komunikacji
społecznej (interpersonalnej, publicznej, masowej) i/lub międzykulturowej oraz ich
prawidłowości i zakłócenia, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych badań

P7S_WG, P7U_W

JPK_K2_W04 Absolwent zna i rozumie usystematyzowane pojęcia filozoficzne, kulturoznawcze,
antropologiczne, socjologiczne pozwalające na rozumienie procesów komunikacji P7S_WK, P7U_W

JPK_K2_W05 Absolwent zna i rozumie powiązania badań językoznawczych, komunikacyjnych z
innymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi P7S_WG, P7U_W

JPK_K2_W06
Absolwent zna i rozumie szczegółowe pojęcia specjalistyczne z zakresu praktycznego
użycia języka i innych form komunikacji jako narzędzi poznawczych oraz
interakcyjnych

P7S_WG, P7U_W

JPK_K2_W07
Absolwent zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnorodnych wytworów
języka i komunikacji, wie, jak stosować tę wiedzę w badaniach naukowych i pracy
zawodowej

P7S_WG, P7U_W

JPK_K2_W08 Absolwent zna i rozumie metody diagnozowania problemów komunikacyjnych oraz
ich rozwiązywania, także w sytuacjach zawodowych

P7S_WG,
P7S_WK, P7U_W

JPK_K2_W09
Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa
autorskiego i ochrony własności przemysłowej, rozumie ich miejsce we współczesnej
działalności naukowej i kulturalnej

P7S_WK, P7U_W

Umiejętności

Kod Treść PRK

JPK_K2_U01
Absolwent potrafi zinterpretować wytwory kultury i komunikacji społecznej, na
podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia sformułować krytyczne opinie o nich,
umieścić je w kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym,
antropologicznym

P7S_UW, P7U_U

JPK_K2_U02
Absolwent potrafi zrozumieć rolę języka, komunikacji społecznej, kulturowej i
międzykulturowej oraz nowoczesnych procesów technologicznych w procesie
komunikacji, umie dostosować do sytuacji i kontekstu język i styl własnych
wypowiedzi

P7S_UW, P7U_U

JPK_K2_U03
Absolwent potrafi posługiwać się pogłębionymi umiejętnościami badawczymi
obejmującymi analizę krytyczną prac z zakresu językoznawstwa, nauk o
komunikowaniu, selekcję i syntezę zawartych w nich poglądów oraz formułowanie
krytycznych i twórczych wniosków

P7S_UW, P7U_U
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Kod Treść PRK

JPK_K2_U04
Absolwent potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu filozofii,
kulturoznawstwa, antropologii, socjologii w celu diagnozowania i analizowania
problemów komunikacyjnych oraz dobierania strategii realizowania działań
zawodowych

P7S_UW, P7U_U

JPK_K2_U05
Absolwent potrafi posługiwać się rozwiniętymi umiejętnościami w zakresie
komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej; umiejętnie komunikować
się przy użyciu różnych kanałów i technik z osobami z różnych środowisk, także w
celach naukowych i zawodowych

P7S_UW, P7U_U

JPK_K2_U06
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego

P7S_UK, P7U_U

JPK_K2_U07
Absolwent potrafi uczestniczyć w dyskusji merytorycznej, używając logicznych
argumentów, przywołując poglądy własne i innych autorów; potrafi również pełnić
funkcję negocjatora w przypadku konfliktu

P7S_UK,
P7S_UO, P7U_U

JPK_K2_U08 Absolwent potrafi zintegrować wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin i dyscyplin
oraz własne doświadczenie w celu realizacji zadań naukowych i zawodowych P7S_UW, P7U_U

JPK_K2_U09
Absolwent potrafi przygotować pisemne i ustne wypowiedzi o charakterze
praktycznym, zawodowym, a także naukowym – na podstawie odpowiednio dobranej
literatury i przy uwzględnieniu aktualnego stanu badań

P7S_UW, P7U_U

JPK_K2_U10 Absolwent potrafi dostosować język i styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej i jej
celu; skutecznie i poprawnie posługuje się językiem polskim P7S_UW, P7U_U

JPK_K2_U11
Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności
badawcze; prowadzi podstawowe prace badawcze pod opieką naukową nauczyciela
akademickiego i samodzielnie opracowuje ich wyniki

P7S_UO,
P7S_UU, P7U_U

JPK_K2_U12 Absolwent potrafi stosować nowoczesne technologie informatyczne komunikowania
się oraz zdobywania wiedzy w celach badawczych, naukowych i zawodowych P7S_UO, P7U_U

JPK_K2_U13 Absolwent potrafi zdobywać umiejętności specjalistyczne P7S_UU, P7U_U

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

JPK_K2_K01
Absolwent jest gotów do świadomej oceny znaczenia języka i innych form
komunikacji w życiu społecznym i potrafi z nich korzystać w działalności naukowej i
zawodowej

P7S_KO, P7U_K

JPK_K2_K02
Absolwent jest gotów do świadomej oceny procesów kulturowych związanych z
językiem i życiem kulturalnym, rozumie rolę tradycji i ideę ochrony dziedzictwa
narodowego, aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz jego zachowania i
popularyzowania

P7S_KR, P7U_K

JPK_K2_K03
Absolwent jest gotów do oceny różnorodności społecznej i kulturowej ludzkości,
reprezentuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych, inicjuje i kultywuje
kontakty międzykulturowe

P7S_KO, P7U_K

JPK_K2_K04 Absolwent jest gotów do troski o poprawność komunikacyjną i językową w swoim
środowisku społecznym i zawodowym P7S_KR, P7U_K

JPK_K2_K05
Absolwent jest gotów do pogłębiania świadomości obowiązujących w kontaktach
międzyludzkich i międzykulturowych norm etycznych i społecznych, wie jak stosować
je w pracy zawodowej i życiu codziennym

P7S_KK, P7U_K
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Kod Treść PRK

JPK_K2_K06
Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, a także doskonalenia własnego
warsztatu naukowego i zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i
metod pozyskiwania i przetwarzania materiałów; potrafi inicjować i organizować
proces uczenia się innych

P7S_KK, P7U_K

JPK_K2_K07 Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując różne w niej role
i prawidłowo ustalając obowiązki swoje i innych P7S_KO, P7U_K
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Plany studiów
*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie
jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami
naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja
kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub
semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest
każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki* O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po 1 przedmiocie w każdym semestrze nauki

Stereotypy w kulturze 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Język-myślenie-komunikacja 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Medialne strategie reprezentacji 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Publikowanie online tekstów naukowych 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

GRUPA B: Przedmiot alternatywny 1 O

OPIS GRUPY B: Student wybiera 1 z 2 przedmiotów

Umysł ucieleśniony. Językoznawstwo a nauki kognitywne 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Magia w języku i komunikacji 30 3,0 egzamin F

Poprawna polszczyzna 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O

Seminarium magisterskie 30 7,0 zaliczenie O

Teoria języka-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Teoria języka-wykład 30 3,0 zaliczenie O

Warsztaty dziennikarskie 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O

Lektorat z języka obcego O

Student realizuje jeden przedmiot

English for Polish Studies C1+ 30 - zaliczenie na
ocenę F

English for Polish Studies B2+ 30 - zaliczenie na
ocenę F
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Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki* O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po 1 przedmiocie w każdym semestrze nauki

Język, książka i wiedza we wczesnej nowożytności 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

Młodość, dorosłość, starość- wybrane aspekty rozwoju
psychospołecznego człowieka 30 2,0 zaliczenie na

ocenę F

Stereotypy w kulturze 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Język-myślenie-komunikacja 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Medialne strategie reprezentacji 30 3,0 egzamin F

Edukacja polonistyczna wobec tradycji i współczesności 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

Filozoficzne pojęcia Grecji i Rzymu. (Re)prezentacje 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

GRUPA C: Przedmiot alternatywny 2 O

OPIS GRUPY C: Student wybiera 1 z 2 przedmiotów

Słownik mentalny użytkownika języka 30 3,0 zaliczenie F

Retoryka komunikacji politycznej 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Poprawna polszczyzna 30 3,0 egzamin O

Praktyki 120 4,0 zaliczenie O

Retoryka amerykańska 30 3,0 egzamin O

Seminarium magisterskie 30 6,0 zaliczenie O

Strategie budowania wizerunku 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O

Teoria języka-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Teoria języka-wykład 30 3,0 egzamin O

Lektorat z języka obcego O

Student realizuje jeden przedmiot

English for Polish Studies B2+ 30 4,0 egzamin F

English for Polish Studies C1+ 30 4,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki* O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

OPIS GRUPY A: Student wybiera po 1 przedmiocie w każdym semestrze nauki

Język-myślenie-komunikacja 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Medialne strategie reprezentacji 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Stereotypy w kulturze 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Publikowanie online tekstów naukowych 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

Polszczyzna początku XXI wieku 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

Język i teksty folkloru 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

GRUPA D: Przedmiot alternatywny 3 O

OPIS GRUPY D: Student wybiera 1 z 2 przedmiotów

Język w kontekście kultury: wartościowanie i stereotypizacja 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Język w polskim życiu społecznym 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

GRUPA F: Kurs w języku obcym O

OPIS GRUPY F: Student wybiera jeden kurs

Between Intimacy and Politics: New Comparative Readings in
Polish Literature and Culture 30 5,0 egzamin F

Introduction to Translation Studies 30 5,0 egzamin F

Language Learning Strategies 30 5,0 egzamin F

Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief 30 5,0 egzamin F

Postcolonial Europe: A Polish-Irish Comparison 30 5,0 egzamin F

Contemporary Polish Dramaturgy in the Light of New Humanities 30 5,0 egzamin F

Jerzy Grotowski. From Theatre to Performer 30 5,0 egzamin F

Kreatywne pisanie 30 3,0 zaliczenie O

Seminarium magisterskie 2 30 13,0 zaliczenie O

Retoryka współczesna 60 6,0 zaliczenie na
ocenę O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki* O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po 1 przedmiocie w każdym semestrze nauki
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Edukacja polonistyczna wobec tradycji i współczesności 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

Stereotypy w kulturze 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Język-myślenie-komunikacja 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Medialne strategie reprezentacji 30 3,0 egzamin F

Filozoficzne pojęcia Grecji i Rzymu. (Re)prezentacje 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

Język, książka i wiedza we wczesnej nowożytności 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

Młodość, dorosłość, starość- wybrane aspekty rozwoju
psychospołecznego człowieka 30 2,0 zaliczenie na

ocenę F

Polszczyzna początku XXI wieku 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

Język i teksty folkloru 30 2,0 zaliczenie na
ocenę F

GRUPA E: Przedmiot alternatywny 4 O

OPIS GRUPY E: Student wybiera 1 z 2 przedmiotów

Język w kontekście kultury: wartościowanie i stereotypizacja 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Język w polskim życiu społecznym 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

GRUPA F: Kurs w języku obcym F

A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art
Nouveau) 30 5,0 egzamin F

Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative
Studies 30 5,0 egzamin F

Cultural Performances of the 21 st Century 30 5,0 egzamin F

East of the Camp: Holocaust Topographies of Poland 30 5,0 egzamin F

Fan Fiction, Affect, and Digital Humanities 30 5,0 egzamin F

Inventing the Nation. Polish & Irish Literary Strategies of Identity
Formation at the Turn of the Twentieth Century 30 5,0 egzamin F

Speculative Fabulations in 21 st Century Performative Arts 30 5,0 egzamin F

The History of the Printed Book 30 5,0 egzamin F

Thinking by Verses. The 20th Century Polish Poetry in a
Philosophical Context 30 5,0 egzamin F

Performative Arts: Yesterday, Today, Tomorrow 30 5,0 egzamin F

Cultural History of Love Discourse 30 5,0 egzamin F

Literary Criticism and Reviewing: Workshop 30 5,0 egzamin F

Język i komunikacja instytucjonalna 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium magisterskie 2 30 16,0 zaliczenie na
ocenę O

Teoria kultury 30 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Retoryka współczesna 60 6,0 zaliczenie na
ocenę O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Stereotypy w kulturze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2F0.5cd425f2dc425.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z kulturotwórczą rolą stereotypów oraz strategiami ich wytwarzania i  sposobami
artykułowania w różnorodnych (zwłaszcza ikonicznych i literackich) tekstach kultury.

C2 Przedstawienie mechanizmów konstruowania i dekonstruowania stereotypów.

C3 Ukazanie opiniotwórczego potencjału stereotypów i ich roli w kulturze.

C4 Rozwijanie kompetencji analitycznych i interpretacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
mechanizmy tworzenia i dekonstrukcji stereotypów
w języku, utworach literackich i tekstach ikonicznych
oraz kulturowe, językoznawcze, socjologiczne
i psychologiczne teorie stereotypu .

JPK_K2_W03,
JPK_K2_W04, JPK_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zinterpretować z zastosowaniem różnych metod tekst
kultury, umieścić go w kontekście historycznym,
kulturowym, socjologicznym.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U04,
JPK_K2_U08

egzamin ustny,
zaliczenie

U2
nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście
literackim, wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je
do interpretacji, rozpoznać mechanizmy tworzenia
i dekonstrukcji stereotypów.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02,
JPK_K2_U04, JPK_K2_U11

egzamin ustny,
zaliczenie

U3 rozpoznać historyczną zmienność zjawisk literackich
i kulturowych.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02,
JPK_K2_U04, JPK_K2_U09

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej analizy roli stereotypów w kształtowaniu
postaw społecznych.

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K03, JPK_K2_K05

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie projektu 25

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe paradygmaty w badaniach nad stereotypami: socjologiczny,
psychologiczny, językoznawczy, kulturowy. W1, U1
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2.
Kulturotwórcza rola stereotypów oraz strategie ich wytwarzania i sposoby
artykułowania w różnorodnych (zwłaszcza ikonicznych i literackich) tekstach
kultury. Stereotyp jako forma świadomości i kategoria kulturowa: stereotyp a
konwencja, topos.

W1, U1, U2, U3, K1

3.
Literatura jako narzędzie kształtowania, utrwalania i dekonstruowania stereotypu
(literackie źródła niektórych stereotypów, sposoby weryfikacji, dezautomatyzacji
stereotypów w literaturze). Tekstowe wykładniki stereotypu, np.: zjawiska z
zakresu stylistyki, retoryki, topiki, konwencji gatunkowej.

W1, U1, U2, U3

4. Analiza na wybranych przykładach funkcjonowania stereotypów związanych z
płcią, wiekiem, narodowością, rolą społeczną, profesją. W1, U1, U2, U3, K1

5. Łamanie stereotypów: kategoria skandalu, despekt, naruszanie tabu. W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, zaliczenie

Semestr I - obecność na zajęciach; - znajomość literatury
przedmiotu - aktywne uczestnictwo w zajęciach: wykonywanie i
prezentowanie prac o charakterze analityczno-interpretacyjnym.
Semestr II - obecność na zajęciach, - wykonywanie i prezentowanie
prac o charakterze analityczno- interpretacyjnym; - egzamin z całej
opcji: prezentacja efektów projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin . Udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Język-myślenie-komunikacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2F0.6206381b6f8a8.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przyswojenie wiedzy na temat relacji między językiem, myśleniem a komunikacją z wykorzystaniem najnowszych
teorii, głównie z zakresu językoznawstwa kognitywnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie metodologię językoznawstwa
kognitywnego oraz innych nurtów wspołczesnej
humanistyki badających relację między językiem
a myśleniem i komunikacją.

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W02, JPK_K2_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozwijać własną wiedzę i umiejętności
badawcze, stosując zaproponowane metodologie
badań w obszarze relacji miedzy językiem, myśleniem
a komunikacją.

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnego rozwijania
swojej wiedzy i zastosowania jej do diagnozowania
procesów społecznych w obszarze komunikacji, w tym
komunikacji międzykulturowej, ich analizy i oceny.

JPK_K2_K01, JPK_K2_K05 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

przygotowanie do egzaminu 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Modele komunikacji językowej. Funkcje języka.

Intencje komunikacyjne a zachowania jezykowe. Kodowanie i dekodowanie
intencji

Obrazowanie i jego wymiary

Semantyka leksykalna. Informacje eksplicytne i implicytne w wypowiedzi,.

Kategoryzacja, Różne sposoby definiowania. Definiowanie przez prototyp.

Znaczenie literalne a różne przesunięcia znaczeniowe w akcie mowy.

Mechanizmy myślenia: metonimia, metafora, rozszerzanie i zawężanie znaczenia,
generalizacje, adideacje, paronimia .

Pojęcie ramy semantycznej Ch. Fillmore'a. Semantyka ramowa.

Pojęcie skryptu. Rola skryptów kulturowych. Rola kulturemów w komunikacji
językowej.

Stereotypy językowe i ich wplyw na komunikację.

Koncepcja kodu ograniczonego i roziwniętego B.Bernsteina. Kultury wysokiego i
niskiego kontekstu.

Semantyka w aspekcie hiotorycznym, pejoratywizacja i amelioracja,
zawłaszczanie słów.

Pojęcie językowego obrazu świata i jego znacznie w komunikacji
międzykulturowej.

Podstawy aksjolinwgiwstyki. Języka a wartościowanie.

Aspekty etyczne komunikacji. Bariery w komunikacji. 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecnośc i aktywne uczestnictwo w wykładzie i dyskusjach
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Semestr 2, Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny z zagadnień omawianych na wykładzie i zalecanych lektur
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Medialne strategie reprezentacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2F0.603cc1c74dd51.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Bilans punktów ECTS
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Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3

Metody nauczania:

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Semestr 2, Semestr 4

Metody nauczania:

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
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Publikowanie online tekstów naukowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.250.1586359565.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z rodzajami publikacji naukowych

C2 Wyjaśnienie zasad otwartego dostępu do publikacji naukowych

C3 Zapoznanie studentów z rodzajami otwartych licencji (Creative Commons)

C4 Zapoznanie studentów z narzędziami publikowania naukowego

C5 Przekazanie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu czasopisma naukowego

C6 Zapoznanie studentów z obsługą Open Journal Systems

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie rodzaje i definicje publikacji
naukowych

JPK_K2_W03,
JPK_K2_W04, JPK_K2_W05 zaliczenie

W2 Student zna i rozumie modele publikowania
naukowego

JPK_K2_W03,
JPK_K2_W04, JPK_K2_W05 zaliczenie

W3 Student zna i rozumie definicję otwartego dostępu
do publikacji naukowych JPK_K2_W09 zaliczenie

W4 Student zna i rozumie rodzaje otwartych licencji
(Creative Commons) JPK_K2_W09 zaliczenie

W5 Student zna i rozumie działanie Open Journal Systems JPK_K2_W03 kazus

W6 Student zna i rozumie narzędzia publikowania
naukowego JPK_K2_W04 kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi korzystać z wersji online publikacji
naukowych

JPK_K2_U11, JPK_K2_U12,
JPK_K2_U13 zaliczenie

U2 Student potrafi założyć i prowadzić czasopismo
naukowe JPK_K2_U12 zaliczenie

U3 Student potrafi zgłosić artykuł naukowy do czasopisma
online JPK_K2_U11 kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do współpracy z redakcją
czasopisma naukowego JPK_K2_K07 kazus

K2 Student jest gotów do przygotowania publikacji
naukowej według międzynarodowych standardów JPK_K2_K06 kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

testowanie 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Rodzaje i definicje publikacji naukowych W1, U1

2. Modele publikowania naukowego W2, U1, U2, U3, K2

3. Otwarty dostęp do publikacji naukowych W3, U1, U2, K1

4. Licencje Creative Commons W4, U1, U2, U3, K2

5.

Narzędzia publikowania naukowego:
• systemy wydawnicze czasopism
• repozytoria instytucjonalne
• identyfikatory obiektów cyfrowych (DOI)
• identyfikatory ORCID

W6, U1, U2, U3, K1

6. Zakładanie i prowadzenie czasopisma naukowego W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U2, K1

7. Open Journal Systems – prezentacja systemu i podstawy obsługi W5, U2, K1

8. Przykłady i stosowanie stylów cytowań U3, K1, K2

9. Wykorzystanie menedżera bibliografii w tworzeniu i redakcji publikacji naukowych W6, K2

10. Ocena publikacji naukowych W1, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład kazus, zaliczenie

Test sprawdzający umiejętność zgłoszenia artykułu naukowego do
czasopisma w Open Journal Systems oraz egzamin ustny pod warunkiem
aktywnego uczestniczenia w zajęciach (możliwe 2 nieobecności na
zajęciach, powyżej 2 nieobecności konieczność przedstawienia wykonania
wszystkich ćwiczeń z zajęć)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu edytorstwa, biegła obługa edytora tekstów i Internetu, podstawowa znajomość
programowania DTP
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Umysł ucieleśniony. Językoznawstwo a nauki kognitywne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.210.5cd4260850b8a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu nauk kognitywnych
ze szczególnym uzwględnieniem miejsca w tych naukach współczesnego językoznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma wiedzę o przedmiotach badań w naukach
kognitywnych, o różnych koncepcjach sposobu
funkcjonowania umysłu ludzkiego.

JPK_K2_W02 zaliczenie na ocenę



Sylabusy 31 / 176

W2
ma świadomość wpływu różnych koncepcji na temat
funkcjonowania umysłu na sposób rozumienia i opisu
języka jako narzędzia komunikacji.

JPK_K2_W05 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3
ma wiedzę na temat wybranych koncepcji
dotyczących roli gestów towarzyszących
wypowiedziom.

JPK_K2_W03,
JPK_K2_W04, JPK_K2_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać najważniejsze cechy paradygmatu
kognitywnego w językoznawstwie oraz omówić
interdyscyplinarny charakter językoznawstwa
kognitywnego.

JPK_K2_U03, JPK_K2_U09 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie referatu 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

przygotowanie do ćwiczeń 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Czym zajmuje się kognitywistyka - podstawowe problemy, obszary badawcze
kognitywistyki. W1

2.
Pojęcie językoznawstwa kognitywnego, podstawy filozoficzne językoznawstwa
kognitywnego, językoznawstwo kognitywne na tle innych nauk z zakresu
kognitywistyki, ludzkie zdolności poznawcze związane z językiem.

W2, U1

3. Językoznawstwo kognitywne w opozycji do paradygmatu generatywnego (tzw. I i II
rewolucja kognitywna). W2, U1

4. "Embodied cognition" – ucieleśniony charakter ludzkiej percepcji, różne podejścia
filozoficzne i badawcze do ucieleśnionego poznania. W1, W2

5.
Multimodalny charakter ludzkiej komunikacji, współczesne sposoby naukowego
badania gestów i innych zachowań niejęzykowych, rola gestów we współtworzeniu
znaczeń. 

W3, U1
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6.
Ewoulcja języka, relacja język-umysł-poznanie w naukach kognitywnych.
Tematyka zajęć może ulegać nieznacznym modyfikacjom w zależności od
zainteresowań studentów i ukazania się nowych ważnych publikacji.

W2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe, grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach, aktywny w
nich udział i przygotowanie do zajęć oraz znajomość wskazanych
lektur - wszystkie te aktywności studenta podlegają bieżącej
ocenie - a także przygotowanie referatu (prezentacji) na
wybrany temat związany z tematyką zajęć oraz napisanie testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Magia w języku i komunikacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.210.1586969007.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
kontekst kulturowy zjawisk magii językowej, myślenia
mityczno-magicznego i wiary w moc słowa, a także
funkcje tych zjawisk w komunikacji

JPK_K2_W01, JPK_K2_W05 projekt, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać, opisać i zanalizować zjawiska związane
z magicznością i mitycznością języka w różnorodnych
tekstach i zachowaniach

JPK_K2_U01 projekt, egzamin
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U2

dokonać samodzielnej analizy przedmiotowych zjawisk
z wykorzystaniem metod i narzędzi językoznawczych
i komunikacyjnych, a efekty własnych poszukiwań
badawczych prezentuje w sposób poprawny
metodologicznie i atrakcyjny retorycznie

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09 projekt, egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Antropologia magii i światopogląd magiczno-mityczny W1, U1

2. Magia w polskim folklorze; gatunki magiczne W1, U1

3. Zjawisko tabu w języku komunikacji; typy tabuizacji W1, U1

4. Funkcja magiczna a performatywność; pragmalingwistyka magicznych aktów
mowy U1, U2

5. Semantyka i semiotyka wypowiedzi i zachowań o funkcji magicznej U1, U2

6. Myślenie magiczno-mityczne we współczesnej kulturze; teorie spiskowe U1

7. Elementy magiczności we współczesnej kulturze i komunikacji; magia netloru U1

8. Prezentacja samodzielnych prac analitycznych dotyczących przedmiotowych
zagadnień U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, egzamin Projekt egzaminacyjny: prezentacja + wersja pisemna
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Poprawna polszczyzna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.230.5cd2d24fc813e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie poprawnej polszczyzny przez
wskazanie częstych błędów językowych i stylistycznych, mechanizmów ich powstawania oraz sposobów unikania,
a także przez aktywizowanie różnych obszarów leksyki i frazeologii oraz ćwiczenie umiejętności trafnego wyboru
środków językowych, dostosowanego do sytuacji komunikacyjnej i celu wypowiedzi. Przedmiot ma uświadomić
wagę i konieczność poznawania problematyki kulturalnojęzykowej w procesie kształcenia umiejętności
sprawnego i skutecznego komunikowania.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma wiedzę na temat normy i uzusu
we współczesnej polszczyźnie; zna częste błędy
ortograficzne, gramatyczne, semantyczne
i stylistyczne, a także mechanizmy ich powstawania
oraz sposoby unikania.

JPK_K2_W02, JPK_K2_W08 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
budować poprawne, niesztampowe wypowiedzi ustne
i pisemne oraz dostosować ich styl do sytuacji
i zakładanego celu.

JPK_K2_U02, JPK_K2_U05,
JPK_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
student umie skorygować błędne i nieporadne użycia
polszczyzny w różnych tekstach, a także ocenić
zasadność innowacji językowych.

JPK_K2_U02, JPK_K2_U10 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student dostrzega odbicie przemian społeczno-
kulturowych (w tym przemian w sposobach
komunikacji) we współczesnej polszczyźnie.

JPK_K2_K02
egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2
student rozumie potrzebę rozwijania swoich
kompetencji kulturalnojęzykowych w procesie
kształcenia umiejętności sprawnego i skutecznego
komunikowania.

JPK_K2_K04
egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

wykonanie ćwiczeń 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia 30

wykonanie ćwiczeń 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. kultura języka jako składnik wizerunku uczestników komunikacji; K2

2. współczesne problemy ortofoniczne, ortograficzne i interpunkcyjne; W1, U1, U2

3.
budowa form wyrazowych (fleksja i słowotwórstwo); fleksyjność polszczyzny;
zmiany społeczno-kulturowe a współczesna polszczyzna; innowacyjne, oryginalne
użycie języka; neologizmy; kontaminacje;

W1, U1, U2, K1

4. znaczenie i dobór wyrazów: mylenie znaczeń słów; nieuzasadniona
neosemantyzacja; wyrazy modne; paronimy; pleonazmy i tautologie; W1, U1, U2

5. dobór środków językowych a sytuacja: właściwe decyzje stylistyczne (potoczność,
neutralność, oficjalność; peryfrazy, eufemizmy); W1, U1, U2, K1

6. słowa sztandarowe; kulturemy; konotacja semantyczna; polszczyzna a aksjologia
(wartości i antywartości); etyka słowa; tabu językowe; poprawność polityczna; U1, U2, K1

7. związki wyrazowe; frazeologia; wariantywność formalna związków
frazeologicznych; innowacja a błąd; W1, U1, U2

8. poprawność form adresatywnych; grzeczność językowa; W1, U1, U2, K1

9. regionalne cechy językowe a zaburzenia komunikacyjne i strategie nadawcy; W1, U1, U2, K1

10.
przemiany polszczyzny uwarunkowane zmianami w sposobach komunikacji
(Internet, media społecznościowe); aktualność zagadnień poprawnościowych;
współczesne poradnictwo językowe.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, bieżące
opracowywanie ćwiczeń zadanych przez prowadzącego oraz zaliczenie
kolokwium pisemnego. Kolokwium obejmować będzie różnorodne zadania
praktyczne, sprawdzające umiejętność zastosowania zdobytej przez
studenta wiedzy dotyczącej różnych poziomów języka.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach,
bieżące opracowywanie ćwiczeń zadanych przez prowadzącego,
przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz zdanie egzaminu
pisemnego. Egzamin obejmować będzie różnorodne zadania
praktyczne, sprawdzające umiejętność zastosowania zdobytej
przez studenta wiedzy dotyczącej różnych poziomów języka.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach.
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.230.5ca756a7bc568.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kierunkowe oraz interdyscyplinarne pojęcia potrzebne
do przygotowywanej pracy magisterskiej JPK_K2_W01 prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać samodzielnej analizy krytycznej
różnorodnych zjawisk językowych i komunikacyjnych
z wykorzystaniem adekwatnych do typu zjawiska
narzędzi

JPK_K2_U01, JPK_K2_U03,
JPK_K2_U04 prezentacja, zaliczenie

U2

prowadzić pod kierunkiem opiekuna naukowego prace
badawcze z zakresu nauki o komunikowaniu i/lub
językoznawstwa; przygotowuje wystąpienia naukowe
na zadany temat, pisemne analizy i rozważania
teoretyczne, a także dyskutować z przywołaniem
nazwisk i teorii różnych autorów

JPK_K2_U05, JPK_K2_U07 prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
twórczej i samodzielnej pracy nad tematem pracy
dyplomowej, ma do niej stosunek krytyczny
i obiektywny

JPK_K2_K01, JPK_K2_K06 prezentacja

K2
porozumiewania się, współdziałania i pracy w grupie,
z szacunkiem dla innych, właściwie określając zadania
swoje i pozostałych członków grupy

JPK_K2_K06, JPK_K2_K07 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

przygotowanie do zajęć 60

poprawa projektu 30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 75

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
315

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium językoznawczo-komunikacyjne. Tematyka seminarium związana jest
przygotowaniem studenta do samodzielnej pracy związanej z:
1. napisaniem pracy magisterskiej, tj. kwerendą biblioteczną, selekcją źródeł
bibliograficznych, sporządzaniem notatek, gromadzeniem i opracowywaniem
materiałów, doborem metodologii, analizą materiałów, poprawnym merytorycznie,
metodologicznie i językowo napisaniem pracy;
2. przygotowaniem do egzaminu magisterskiego, obejmującego treści
merytoryczne obowiązkowe podczas studiów.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie obecność na zajęciach, lektura zadanych tekstów, udział w dyskusjach

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja obecność na zajęciach, opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia
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Teoria języka-ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.230.5cd94672d7008.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna najważniejsze teorie dotyczące języka
(jego natury, struktury, pochodzenia), ze szczególnym
naciskiem na językoznawstwo współczesne.

JPK_K2_W02, JPK_K2_W05 zaliczenie pisemne
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W2

ma podstawową wiedzę o powiązaniach
interdyscyplinarnych językoznawstwa z antropologią,
kulturoznawstwem, semiotyką, filozofią i psychologią;
zna i rozumie rolę interdyscyplinarnej analizy zjawisk
komunikacyjnych i językowych.

JPK_K2_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować naukowe teksty z tej dziedziny, dostrzegać
podobieństwa i różnice w teoriach lingwistycznych,
stosować terminologię i narzędzia metodologiczne
językoznawstwa teoretycznego.

JPK_K2_U03 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

posiada umiejętność samodzielnego przygotowania
i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych
i ustnych z zakresu teorii języka, a także umiejętność
logicznego argumentowania i merytorycznego
dyskutowania

JPK_K2_U03 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny zdobytej wiedzy z zakresu teorii
języka, jest gotów do jej wykorzystania w badaniach
własnych i kształtowania własnej postawy poznawczej.

JPK_K2_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30
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przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do sprawdzianu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Starożytne językoznawstwo hinduskie;
2. Strukturalizm F. de Saussure i jego Kurs językoznawstwa ogólnego -
najważniejsze zagadnienia: podział na langue i parole; koncepcja znaku: signifie -
signifiant; relacje syntagmatyczne i asocjacyjne (paradygmatyczne); diachronia i
synchronia;
3. Omówienie wybranych szkół strukturalnych: szkoła genewska (Bally), praska
(Jacobson, Buhler), kopenhaska (Hjelmslev), londyńska (Malinowski);
4. 4 aksjomaty językowe Karla Bühlera z jego Teorii języka, pojęcie płaszczyzny
deiktycznej, anafora i katafora;
5. Teoria znaku Peirce'a,
6. Emila Benveniste'a teoria systemów semantycznych i semiotycznych;
7. Strukturalizm amerykański - wybrane zagadnienia;
8. Generatywizm w ujęciu Noama Chomsky`ego: podstawowe założenia i idee,
trzy wersje gramatyk, teoria wiązania i rządu, program minimalistyczny
Chomsky'ego;
9. Semantyka generatywna: analiza składnikowa;
10. Amerykańska szkoła lingwistyki antropologicznej: szkoła Franza Boasa;
11. Koncepcja relatywizmu językowego Sapira-Whorfa.
12. NMS A. Wierzbickiej.
13. I i II rewolucja kognitywna: językoznawstwo kognitywne; Filozoficzne i
psychologiczne podstawy językoznawstwa kognitywnego oraz twórcy i założenia;
Kategoryzacja przez odwołanie się do prototypu; koncepcja metaforyzacji języka
naturalnego, ICM G. Lakoffa, Ronalda Langackera gramatyka przestrzeni;
14. Gesty zależne od mowy i ich rola w tworzeniu sensu wypowiedzi, typologie
zachowań gestycznych, podstawy metodologii badań gestów.
15. Pragmalingwistyka jako metoda badania języka w użyciu i w komunikacji;
Teoria aktów mowy wg John Langshawa Austina, pojęcie aktu mowy i warunków
jego fortunności, koncepcja czasowników performatywnych, teoria illokucji i
perlokucji; Problem klasyfikacji aktów mowy: klasyfikacja J. Searle`a i warunki
fortunności; akty bezpośrednie i pośrednie, zasada kooperacji i maksymy
konwersacyjne wg Paula Grice’a, pojęcie implikatury konwersacyjnej.
Każdorazowo realizacja poszczególnych tematów może być modyfikowana w
zależności od zainteresowań i potrzeb studentów.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
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Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, znajomość
omawianych tekstów i aktywny udział w ćwiczeniach,
przygotowanie do zajęć, przedstawienie referatu, test
zaliczeniowy po pierwszym semestrze. Warunki zaliczenia
precyzuje prowadzący daną grupę.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, znajomość
omawianych tekstów i aktywny udział w ćwiczeniach,
przygotowanie do zajęć, przedstawienie referatu, test
zaliczeniowy po drugim semestrze. Warunki zaliczenia precyzuje
prowadzący daną grupę. Przedmiot ujęty blokowo kończy
egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Teoria języka-wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.230.5cd94672adce7.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna najważniejsze teorie dotyczące języka (jego
natury, struktury, pochodzenia), ze szczególnym
naciskiem na językoznawstwo współczesne

JPK_K2_W01, JPK_K2_W02 egzamin ustny,
zaliczenie
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W2

ma podstawową wiedzę o powiązaniach
interdyscyplinarnych językoznawstwa z antropologią,
kulturoznawstwem, semiotyką, filozofią i psychologią;
zna i rozumie rolę interdyscyplinarnej analizy zjawisk
komunikacyjnych i językowych

JPK_K2_W02, JPK_K2_W05 egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do egzaminu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
95

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Języki świata - ich ekspansja i zanik. W1, W2

2. Cele badawcze i dorobek poznawczy językoznawstwa typologicznego oraz
klasyfikacje typologiczne. W1

3. Starożytny spór o nazwę - antynomia φύσει : θέσει. W1

4. Językoznawstwo nowożytne XIX w.: psychologizm Wilhelma van Humboldta i
Wilhelma Wundta; szkoła młodogramatyków; kazańska szkoła polskiej lingwistyki. W1

5. Strukturalizm F. de Saussure i jego Cours de linguistique generale [1915]. W1

6. 4 aksjomaty językowe Karla Bühlera z Die Sprachtheorie [1934]. W1, W2

7. Pirce’a teoria znaku: ikony, indeksy i symbole; pojęcie SEMIOZIS. W1, W2

8. Emila Benveniste teoria systemów semantycznych i semiotycznych. W1, W2

9. Strukturalizm amerykański: deskryptywizm L. Bloomfielda; Zeliga Harrisa pojęcie
zdania jądrowego i transformacji. W1

10.
Generatywizm w ujęciu Noama Chomsky`ego: podstawowe pojęcia: kompetencja
językowa i wykonanie, idealny użytkownik języka, struktura głęboka i
powierzchniowa, składnia generatywna w wersji standardowej. Trzy wersje
gramatyk Noama Chomskiego wg jego Syntactics Structures [1957].

W1, W2

11.
Semantyka generatywna: analiza składnikowa [Katza i Fodora koncepcja
„macierzy cech”]; koncepcje słownikowe Katza, Fodora i Postala z roku 1966;
Charlesa Fillmore’a koncepcja przypadków głębokich.

W1

12. Amerykańska szkoła lingwistyki antropologicznej: szkoła Franza Boasa; koncepcja
relatywizmu językowego Sapira-Whorfa. W1, W2

13.

Językoznawstwo kognitywne: Filozoficzne i psychologiczne podstawy oraz twórcy i
założenia językoznawstwa kognitywnego; Kategoryzacja przez odwołanie się do
prototypu i trzy poziomy kategoryzacji; Pojęcie konceptualizacji i wyidealizowany
model poznawczy G. Lakoffa; koncepcja metaforyzacji języka naturalnego;
Ronalda Langackera „gramatyka przestrzeni” (space grammar); Zasady języka w
ujęciu kognitywnym.

W1, W2

14. Gesty zależne od mowy i ich rola w tworzeniu sensu wypowiedzi. W2

15. Pragmalingwistyka jako metoda badania języka w użyciu i w komunikacji: Teoria
aktów mowy wg John Langshawa Austina. W1, W2

16. Problem klasyfikacji aktów mowy: klasyfikacja J. Searle`a i tzw. kognitywna
klasyfikacja aktów mowy. W1, W2

17. Zasada kooperacji i maksymy konwersacyjne wg Paula Grice’a. W1, W2

18. Teorie logiczne i pragmatyczne pojęcia presupozycji. W1, W2

19. Teoria modalności: modalność: aletyczna, epistemiczna i deontyczna. W1, W2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach,
przygotowanie do zajęć, znajomość omawianych tematów

Semestr 2

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, zaliczenie
obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach,
przygotowanie do zajęć, znajomość omawianych tematów, egzamin
ustny kończący cykl przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Warsztaty dziennikarskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.210.5cd2d24fa7a53.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z różnymi gatunkami dziennikarskimi oraz uświadomienie jakim
zmianom podlegają.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

po ukończeniu kursu student potrafi: - odróżnić różne
gatunki dziennikarskie; - samodzielnie tworzyć
materiały dziennikarskie; Zna także wymogi
praktyczne, prawne i zasady etyki dziennikarskiej
związane z tworzeniem ww. materiałów

JPK_K2_W03,
JPK_K2_W06, JPK_K2_W09 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykazać troskę o poprawność komunikacyjną
i językową w swoim środowisku społecznym
i zawodowym;

JPK_K2_U02, JPK_K2_U05 zaliczenie na ocenę

U2 zdobyć umiejętności specjalistyczne JPK_K2_U09, JPK_K2_U11 zaliczenie na ocenę

U3
dostosować język i styl wypowiedzi do sytuacji
komunikacyjnej i jej celu; skutecznie i poprawnie
posługuje się językiem polskim

JPK_K2_U02, JPK_K2_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej
różne role, w tym także planować i organizować pracę
indywidualną oraz w zespole

JPK_K2_K02, JPK_K2_K05,
JPK_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka tworzenia różnych materiałów dziennikarskich: od notatki informacyjnej,
kryminalnej, sprawozdania i wywiadu, po sylwetkę, recenzję, komentarz, felieton i
reportaż – metody praktyczne, aktywizujące i problemowe.
Uzyskanie wiedzy o tym jak zmieniają się różne wypowiedzi dziennikarskie wraz z
rozwojem nowych form komunikacji - metody praktyczne, aktywizujące i
problemowe.
Nauka zasad związanych z przygotowaniem materiału dziennikarskiego na etapie
kompletowania informacji. Etyka dziennikarska w praktycznym ujęciu. metody
praktyczne, eksponujące, aktywizujące i problemowe.

W1, U1, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
obecność, aktywność, zaangażowanie, terminowość i kreatywność w
wykonaniu zadań i projektów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
obecność na co najmniej 13. z 15. zajęć.
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English for Polish Studies B2+
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.230.623af07df4222.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3 Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4 Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5 Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6 Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7 Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

JPK_K2_W06, JPK_K2_W07 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku JPK_K2_W02, JPK_K2_W07 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

W3 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku JPK_K2_W05, JPK_K2_W06 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

JPK_K2_U01, JPK_K2_U06,
JPK_K2_U07, JPK_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2
zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02,
JPK_K2_U06, JPK_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3
wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

JPK_K2_U01, JPK_K2_U06,
JPK_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4 streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
ze studiowanym kierunkiem

JPK_K2_U06, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

JPK_K2_U02, JPK_K2_U06,
JPK_K2_U07, JPK_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6
przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

JPK_K2_U03, JPK_K2_U06,
JPK_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7 prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

JPK_K2_U06, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08 zaliczenie na ocenę

U8 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej JPK_K2_U06, JPK_K2_U07 zaliczenie na ocenę
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U9 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe JPK_K2_U06, JPK_K2_U11,
JPK_K2_U13 zaliczenie na ocenę

U10 przygotować się do procesu rekrutacji JPK_K2_U06, JPK_K2_U09,
JPK_K2_U12 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

JPK_K2_K01, JPK_K2_K07 zaliczenie na ocenę

K2
wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

JPK_K2_K05, JPK_K2_K06,
JPK_K2_K07 zaliczenie na ocenę

K3
interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

JPK_K2_K01, JPK_K2_K04 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4 wzięcia udziału w procesie rekrutacji JPK_K2_K01, JPK_K2_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30
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przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do egzaminu 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień. W1, W2, W3, U1, U4, K3

2. Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych. W1, W2, W3, U2, U4, U8,
K3

3. Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: np.
article, review, abstract/summary (do wyboru przez prowadzących)  

W1, W2, W3, U10, U4,
U5, U7, U8, U9, K2, K4

4. Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, U10, U3,
U6, U7, U8, U9, K2, K3,
K4

5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, U10, U3,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K4

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku,
obejmujące następujące dziedziny: 
literatura,  
językoznawstwo,  
kultura,  
historia literatury, 
wybrane specjalności kierunkowe. 

W1, W2, W3, U1, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K2, K3, K4

7. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami. W3, U9, K3

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, konwersatorium językowe, grywalizacja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2

Metody nauczania:

grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się
z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2. 
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English for Polish Studies C1+
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.230.623af07e0a0d8.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3 Doskonalenie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4 Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5 Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6 Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7 Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

JPK_K2_W02, JPK_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku JPK_K2_W02, JPK_K2_W06 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

W3
potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

JPK_K2_W07, JPK_K2_W08 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku JPK_K2_W06, JPK_K2_W07 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02,
JPK_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2
zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

JPK_K2_U06, JPK_K2_U09,
JPK_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3
wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03,
JPK_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4
streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

JPK_K2_U06, JPK_K2_U09 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku JPK_K2_U06, JPK_K2_U09 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

U6
przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

JPK_K2_U03, JPK_K2_U06,
JPK_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U7 prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim JPK_K2_U06, JPK_K2_U09 zaliczenie na ocenę

U8 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

JPK_K2_U02, JPK_K2_U05,
JPK_K2_U06 zaliczenie na ocenę

U9 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe JPK_K2_U06, JPK_K2_U11,
JPK_K2_U12, JPK_K2_U13 zaliczenie na ocenę

U10 przygotować się do procesu rekrutacji JPK_K2_U06, JPK_K2_U08,
JPK_K2_U09 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

JPK_K2_K02, JPK_K2_K03,
JPK_K2_K05 zaliczenie na ocenę

K2
udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

JPK_K2_K04, JPK_K2_K05 zaliczenie na ocenę

K3 kontynuowania samokształcenia językowego JPK_K2_K06 zaliczenie na ocenę

K4
interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

JPK_K2_K01, JPK_K2_K03 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5 wzięcia udziału w procesie rekrutacji JPK_K2_K04, JPK_K2_K05,
JPK_K2_K07 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do zajęć 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do egzaminu 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień. W1, W2, W4, U1, U4, K3

2. Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych. W1, W2, W4, U2, U4, U8,
K3

3. Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: np.
article, review, abstract/summary (do wyboru przez prowadzących) 

W1, W2, W3, W4, U10,
U3, U6, U7, U8, U9, K5

4. Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U10, U3,
U6, U7, U8, U9, K2, K3,
K4

5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U3, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K4

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku,
obejmujące następujące dziedziny: 
literatura,  
językoznawstwo,  
kultura,  
historia literatury, 
wybrane specjalności kierunkowe. 

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K2, K3, K4

7. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami. W4, U9, K3

Informacje rozszerzone
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Semestr 1

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się
z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1
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Język, książka i wiedza we wczesnej nowożytności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2A0.603f8491e7244.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedstawienie sposobów transmisji wiedzy od wieków XIV do XVIII na przykładzie powstawania i obiegu książek
rękopiśmiennych i drukowanych oraz funkcji języka łacińskiego i języków rodzimych w społeczeństwach
wczesnonowożytnych.

C2 Zapoznanie uczestników zajęć z różnymi środkami komunikacji społecznej we wczesnej nowożytności
na wybranych przykładach.

C3 Zdobycie przez studentów nowych wiadomości dotyczących funkcjonowania wczesnonowożytnej kultury
literackiej, w tym czynników ją warunkujących.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 różny zakres znaczeniowy pojęcia „wczesna
nowożytność”. JPK_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W2 znaczenie kultury druku dla rozwoju społeczeństw
od XV w. do początków Oświecenia. JPK_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W3 główne prądy kulturowe wczesnej nowożytności. JPK_K2_W01, JPK_K2_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać na zjawiska unifikujące i dywersyfikujące
wczesnonowożytną kulturę literacką.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02,
JPK_K2_U04 zaliczenie na ocenę

U2 wyjaśnić rolę, jaką pełniły poszczególne instytucje
w zjawisku przyrostu wiedzy.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02,
JPK_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
reprezentowania postaw utrzymanych w duchu
poszanowania dziedzictwa kulturowego wieków
dawnych.

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K03, JPK_K2_K06

krótka rozmowa w
trakcie zajęć

K2
wskazania w otaczającej go rzeczywistości fenomenów
znajdujących swoje pierwowzory w kulturze epok
zwanych Renesansem i Barokiem.

JPK_K2_K02, JPK_K2_K03,
JPK_K2_K05, JPK_K2_K06

krótka rozmowa w
trakcie zajęć

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 2

poznanie terminologii obcojęzycznej 2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 3

przygotowanie do sprawdzianu 3

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 4

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcia wczesnej nowożytności, kultury książki, kultury druku. W1, W2, K2

2. Zróżnicowanie językowe w Europie. W3, U1, U2, K1, K2

3. Latinitas i res publica litteraria. W2, U1, U2, K1, K2

4. Szkolnictwo u progu i w trakcie „czasów nowych” oraz w czasach Baroku. W2, W3, U1, U2, K1, K2

5. Książka rękopiśmienna i drukowana. W2, U1, U2, K1, K2

6. Renesans i powrót ad fontes – wydania autorów klasycznych. W2, W3, U1, U2, K1

7. Oddziaływanie reformacji protestanckiej i reformy katolickiej na społeczeństwa
wczesnonowożytne.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8. Pojęcie nauki we wczesnej nowożytności. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, krótka
rozmowa w trakcie zajęć

Obecność na zajęciach lub, w razie wystąpienia siły wyższej,
uczestnictwo w nich w formie zdalnej. Uzyskanie pozytywnej
oceny z dwóch sprawdzianów wiadomości:
śródsemestralnego i końcowego, z których przynajmniej ten
ostatni może przybrać postać rozmowy. Dla chętnych:
przygotowanie krótkiego referatu.
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Młodość, dorosłość, starość- wybrane aspekty rozwoju psychospołecznego
człowieka

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2A0.1586856162.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy w zakresie zmian rozwojowych w okresie młodości, dorosłości i starości.

C2 Rozwinięcie umiejętności analizowania zjawisk społeczno-kulturowych w wymiarze młodości, dorosłości i starości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 specyfikę zmian rozwojowych w okresie młodości,
dorosłości i starości, JPK_K2_W05 egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować zjawiska społeczno-kulturowe w wymiarze
młodości, dorosłości i starości, JPK_K2_U08 egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 budowania spersonalizowanych relacji społecznych. JPK_K2_K06 egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zasady i prawidłowości rozwoju człowieka w okresie młodości, dorosłości i
starości, zadania rozwojowe w poszczególnych fazach życia, czynniki i
mechanizmy rozwoju.

W1, K1

2.
Zasady i prawidłowości rozwoju człowieka w okresie młodości, dorosłości i
starości, zadania rozwojowe w poszczególnych fazach życia, czynniki i
mechanizmy rozwoju.

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, esej
Uczestnictwo w wykładach, przygotowanie eseju w oparciu o wybraną
przez studenta publikację psychologiczną lub socjologiczną, egazmin
ustny.
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Filozoficzne pojęcia Grecji i Rzymu. (Re)prezentacje
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2A0.620b9e61b693a.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami filozofii antycznej.

C2 Ukazanie długiego trwania idei obecnych w twórczości wybranych filozofów greckich i rzymskich.

C3 Zobrazowanie trwałości lub zmian znaczeniowych pojęć filozoficznych oraz ich obecności w oderwanych
od pierwotnego kontekstach kulturowych, głównie literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 wybrane terminy filozoficzne, kluczowe dla
określonych szkół filozoficznych antyku JPK_K2_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać oraz zdefiniować określone pojęcia
organizujące systemy filozoficzne Grecji i Rzymu JPK_K2_U01, JPK_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizy tekstów kultury odwołujących się
do antycznych pojęć filozoficznych JPK_K2_K03, JPK_K2_K05 krótka wypowiedź w

czasie zajęć

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

analiza problemu 10

Przygotowanie do sprawdzianów 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Sophia (sapientia). W1, U1

2. Logos. W1, U1, K1

3. Physis. W1, U1, K1

4. Phainomenon. W1, U1, K1

5. Officium. W1, U1, K1

6. Hedone. W1, U1, K1

7. Episteme. W1, U1, K1

8. Eironeia. W1, U1, K1

9. Aletheia. W1, U1, K1

10. Fortuna. W1, U1, K1

11. Providentia. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, krótka
wypowiedź w czasie zajęć

- Obecność na zajęciach w formie stacjonarnej lub, w
razie zaistnienia siły wyższej, zdalnej. - Pozytywne oceny
z dwóch zapowiedzianych kolokwiów (w formie pisemnej
lub ustnej). - Krótka wypowiedź w trakcie zajęć.
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Edukacja polonistyczna wobec tradycji i współczesności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2A0.603f8842a1bc7.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uświadomienie studentowi znaczenia edukacji polonistycznej w procesie transmisji kulturowej, polegającej
na przekazywaniu i reinterpretacji tradycji ,

C2 Uświadomienie słuchaczom historycznej zmienność zjawisk literackich i kulturowych.

C3 Merytoryczne i metodyczne przygotowanie studenta do samodzielnej interpretacji różnorodnych tekstów kultury.

C4 Przygotowanie studentów do podjęcia wyzwań, stojących przed nauczycielem polonistą w czasach dominacji
przekazu multimedialnego i kultury masowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- zasady i metody pracy z literaturą i innymi tekstami
kultury na lekcjach języka polskiego - szkolne
i pozaszkolne uwarunkowania odbioru tekstu
literackiego i innych tekstów kultury - mechanizmy
funkcjonowania procesu historyczno-literackiego

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W04,
JPK_K2_W05, JPK_K2_W07

projekt, zaliczenie

W2
- rolę nauczyciela polonisty w przekazywaniu
i aktualizacji tradycji kulturowej. - wyzwania stojące
przed edukacją polonistyczną w dobie dominacji mass
mediów i popkultury.

JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07, JPK_K2_W08 projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- realizować cele kształcenia polonistycznego
we wszystkich jego zakresach: językowym, literackim,
kulturowym w dynamicznie zmieniającej się społecznej
rzeczywistości, kształtowanej przez nowe prądy
kulturowe, filozoficzne. i społeczne

JPK_K2_U01, JPK_K2_U04,
JPK_K2_U05, JPK_K2_U08,
JPK_K2_U13

projekt, zaliczenie

U2

– zaplanować proces polonistycznej edukacji
i dostosować go do potrzeb i możliwości uczniów ; –
zastosować posiadaną wiedzę z zakresu
językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa
oraz metodyki nauczania do tworzenia własnych
interpretacji różnych tekstów kultury oraz kształcenia
tej umiejętności u uczniów

JPK_K2_U01, JPK_K2_U03,
JPK_K2_U04, JPK_K2_U08,
JPK_K2_U13

projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
- ukazywania znaczenia europejskiego kodu
kulturowego w życiu społecznym; - wykazania troski
o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz
o etyczny kształt publicznego dyskursu

JPK_K2_K02, JPK_K2_K03,
JPK_K2_K04, JPK_K2_K05,
JPK_K2_K07

projekt, zaliczenie

K2
- kształtowania kompetencji językowych, literackich,
kulturowych uczniów oraz przygotowywania młodego
pokolenia do uczestnictwa w życiu kulturalnym
i społecznym kraju.

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K03, JPK_K2_K04,
JPK_K2_K05, JPK_K2_K06,
JPK_K2_K07

projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe koncepcje dydaktyczne, filozoficzne i socjologiczne, oddziałujące na
współczesną edukację polonistyczną. W1, U1, K1

2. Szkolna interpretacja literatury i innych tekstów kultury. Edukacja polonistyczna
jako proces utrwalania i dekonstruowania tradycji literacko-kulturowej. W1, U1

3. Edukacja polonistyczna i jej wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej. W2, K2

4. Metody iinterpretacji tekstów kultury w szkole. Analiza wybranych przykładów. W1, U2, K2

5. Nauczyciel polonista wobec literatury najnowszej, multimediów i popkultury. W1, W2, U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda
projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, zaliczenie
- obecność na zajęciach; - znajomość literatury przedmiotu - aktywne
uczestnictwo w zajęciach: wykonywanie i prezentowanie prac o
charakterze analityczno-interpretacyjnym.; zaliczenie: prezentacja
efektów projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Słownik mentalny użytkownika języka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.220.5cc6f76515b6d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień z zakresu ewolucji języka i psycholingwistyki,
w tym przede zapoznanie ich z systemem przechowywania i przetwarzania danych leksykalnych, czyli słownikiem
mentalnym.

C2
Zajęcia pozwolą słuchaczom poznać rodzaje organizacji słownika mentalnego osób jedno- i różnojęzycznych oraz
modele dostępu do zgromadzonych w nim danych, a także sposoby badania bogactwa zasobów leksykalnych
użytkowników języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcia z zakresu psycholingwistyki, umie się nimi
posługiwać.

JPK_K2_W02,
JPK_K2_W03, JPK_K2_W06 raport, esej

W2
modele organizacji słownika mentalnego osób
jednojęzycznych; zna modele dostępu leksykalnego
i rozumie istotę procesu przetwarzania leksykalnego.

JPK_K2_W02, JPK_K2_W03 esej

W3 podobieństwa i różnice w organizacji słownika
mentalnego osób dwu- i wielojęzycznych. JPK_K2_W03, JPK_K2_W08 esej

W4 procesy przyswajania/nabywania słownictwa; posiada
o nich uporządkowaną i usystematyzowaną wiedzę.

JPK_K2_W02,
JPK_K2_W03, JPK_K2_W04 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
uczestniczyć w dyskusji merytorycznej, używając
logicznych argumentów, przywołując poglądy własne
i innych autorów.

JPK_K2_U04, JPK_K2_U07 raport, esej

U2
dostosować język i styl swojej wypowiedzi do sytuacji,
kontekstu oraz możliwości odbiorcy; skutecznie
i poprawnie posługuje się językiem polskim.

JPK_K2_U07, JPK_K2_U09 raport, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działań na rzecz własnego rozwoju zawodowego oraz
doskonalenia swojego warsztatu badawczego.

JPK_K2_K05, JPK_K2_K06,
JPK_K2_K07 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie raportu 5

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Słowa i znaczenia w ujęciu psycholingwistyki – czym jest język według
językoznawców i psycholingwistów. W1, U1, U2, K1
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2. 2. Elementy neurolingwistyki: budowa i funkcjonowanie mózgu w zakresie
czynności odpowiedzialnych za mowę i myślenie. Słownik umysłowy. W1, U1, U2, K1

3.
3. Filogeneza języka: powstanie i rozwój języka ludzkiego. Język ludzi a język
zwierząt; ontogeneza języka: biologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju
mowy.

W1, U1, U2, K1

4. 4. Słowa w umyśle – leksykon mentalny w J1 i J2. W2, U1, U2, K1

5. 5. Modele dostępu leksykalnego w J1 i J2. W2, W3, U1, U2, K1

6. 6. Mechanizm przetwarzania leksykalnego w J1 i J2. W2, W3, U1, U2, K1

7. 7. Metody badania słownika mentalnego. W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia raport, esej
Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo w zajęciach,
przygotowanie raportu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy
semestralnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)
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Retoryka komunikacji politycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.220.620b8a82718b5.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do zagadnień z dziedziny teorii i praktyki retorycznej, z nastawieniem
na różne aspekty komunikacji politycznej ( w tym mass media, reklama, codzienna komunikacja). Komunikacja
społeczna to proces, którego zadaniem, między innymi, jest stworzenie więzi grupowej. Celem takiej komunikacji
będzie zatem wpływanie na zachowanie innych. Jednym z głównych zadań jest rozpoznanie statusu nadawcy.
Wykorzystanie narzędzi językoznawstwa kognitywnego umożliwia stworzenie modelu komunikacji perswazyjnej.
Po ukończeniu kursu student: - świadomie odbiera teksty polityczne; - potrafi dokonać analizy retorycznej tekstu
(przemówienia, tekstu pisanego); - zna i potrafi użyć różnych narzędzi językowych; - tworzy swoje własne teksty.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 79 / 176

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student: - zna wybrane koncepcje dotyczące retoryki
wystąpień publicznych - ma wiedzę na temat
mechanizmów i strategii retorycznych związanych
z sytuacjami wystąpień publicznych - rozumie istotę
komunikacji interpersonalnej oraz edukacji retorycznej

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W02,
JPK_K2_W03,
JPK_K2_W05,
JPK_K2_W06, JPK_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student: - potrafi przygotować i zaprezentować
wypowiedź stosowną do okoliczności i skuteczną
retorycznie, a także pracę badawcza na ten temat

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02,
JPK_K2_U05, JPK_K2_U08,
JPK_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student: - umie rozpoznać własny styl, walory
retoryczne i ograniczenia w zakresie oratorstwa -
krytycznie ocenia wypowiedzi własne i cudze

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K04, JPK_K2_K05,
JPK_K2_K06, JPK_K2_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wystąpienia publiczne. Mechanizmy retoryczne.

2. Pojęcie sukcesu komunikacyjnego

3. Perswazja i manipulacja.

4. Rozpoznawanie typów nadawców i typów audytorium.

5. Znaczenie komunikacji niewerbalnej.

6. Autoprezentacja.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Zaliczenie na ocenę na podstawie: - aktywności na
zajęciach, - przygotowanie analizy wybranej mowy
politycznej, - zaangażowania w projekt grupowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa na 51% zajęć. W przypadku nieobecności na dwóch lub więcej spotkań studentka/ student
zobowiazany jest do napisania pracy zaliczeniowej, obejmującej omawiany na każdych z zajęć materiał (praca powinna liczyć
co najmniej 2000 słów, temat do uzgodnienia z prowadzącym).



Sylabusy 81 / 176

Praktyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.220.5cb094e9da3cb.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 120

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem praktyk jest wykorzystanie nabytej przez studenta wiedzy w realizacji działań w wybranej branży (firmie,
instytucji).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ma wiedzę o typowych projektach oraz dobrych
praktykach w instytucji lub firmie z branży, w której
odbywał praktyki, zna jej funkcje społeczno-kulturowe
oraz organizację

JPK_K2_W07, JPK_K2_W08 zaliczenie

W2

zna zasady pracy indywidualnej i grupowej w danej
branży i stosuje się do nich; potrafić realizować
samodzielnie i w grupie różnorodne zadania –
intelektualne, techniczne, projektowe – typowe dla
branży

JPK_K2_W07, JPK_K2_W08 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi zastosować w praktyce zdobytą podczas nauki
wiedzę merytoryczną i umiejętności zawodowe
w realizacji działań w wybranej branży

JPK_K2_U08 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest świadomy znaczenia języka i innych form
komunikacji w życiu społecznym i potrafi z nich
wykorzystać w działalności naukowej i zawodowej

JPK_K2_K06 zaliczenie

K2 rozumie aspekt etyczny oraz znaczenie
podejmowanych działań dla kultury i społeczeństwa JPK_K2_K05, JPK_K2_K07 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

120-godzinna praktyka zawodowa odbywana w wybranym przez studenta
zakładzie pracy w miesiącach wakacyjnych. Szczegóły odbywania praktyki,
zadania, treści oraz cele zgodne są z typową dla organizatora praktyk
działalnością. Charakter praktyk i miejsca ich odbywania powinien być zgodny z
zaplanowanymi dla nich efektami kształcenia. Przykładowe miejsca odbywania
praktyk:
- Urzędy państwowe i samorządowe
- Instytucje medialne i wydawnicze
- Ośrodki kultury i oświaty
- Działy reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i
prywatnych firmach
- Działy zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia umiejętności
komunikacyjnych w instytucjach państwowych i prywatnych firmach
- Instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria zaliczenie

Warunkiem zaliczenia jest odbycie 120 godzin praktyk zawodowych w
wybranej przez studenta firmie/instytucji oraz dostarczenie do końca 2.
semestru prawidłowo wypełnionego i zatwierdzonego przez zakładowego
opiekuna praktyk Zaświadczenia o odbyciu praktyk do kierunkowego
koordynatora praktyk.
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Retoryka amerykańska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.220.5cd2d251a1095.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest dostarczenie studentom wszechstronnej wiedzy na temat teorii retoryki oraz najważniejszych
przemówień oratorów amerykańskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe i zaawansowane koncepcje teorii retoryki. JPK_K2_W02 projekt, zaliczenie
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W2 znaczenie retoryki dla historii i współczesności Stanów
Zjednoczonych. JPK_K2_W03 zaliczenie

W3 znaczenie najważniejszych przemówień w historii USA. JPK_K2_W01 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotowywać teksty retoryczne w języku polskim. JPK_K2_U05 projekt

U2 przeprowadzać analizę retoryczną przemówień. JPK_K2_U01, JPK_K2_U03 projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wygłaszania własnych efektywnych przemówień
retorycznych.

JPK_K2_K01, JPK_K2_K04,
JPK_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do teorii retoryki I. W1, U2, K1

2. Wprowadzenie do teorii retoryki II. W1, U2, K1

3. "Give Me Liberty, or Give Me Death" Patricka Henry'ego. W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Przemówienia inauguracyjne i "Farewell Address" George'a Washingtona. W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. "House Divided" i "Gettysburg Address" Abrahama Lincolna. W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. "Four Freedoms" i "Pearl Harbor Speech" Franklina D. Roosevelta. W1, W2, W3, U1, U2, K1

7. "D-Day Speech" George'a Pattona. W1, W2, W3, U1, U2, K1

8. Przemówienie inauguracyjne i "Ich bin ein Berliner" Johna F. Kennedy'ego. W1, W2, W3, U1, U2, K1

9. "Rice University Speech" Johna F. Kennedy'ego, "In Event of Moon Disaster"
Richarda Nixona, "Challenger Speech" Ronalda Reagana. W1, W2, W3, U1, U2, K1

10. "Checkers Speech", "The Last Press Conference", "Silent Majority", "White House
Farewell Speech" Richarda Nixona. W1, W2, W3, U1, U2, K1
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11. "A Time for Choosing", "Evil Empire" Ronalda Reagana. W1, W2, W3, U1, U2, K1

12. Przemówienie Lecha Wałęsy w Kongresie USA, przemówienie Billa Clintona w
Warszawie, przemówienie George'a W. Busha w Warszawie. W1, W2, W3, U1, U2, K1

13. "Bullhorn Speech" i "War on Terror Speech" George'a W. Busha. W1, W2, W3, U1, U2, K1

14. "2004 DNC Speech" i "Yes We Can" Baracka Obamy. Przemówienie Donalda
Trumpa w Warszawie. W1, W2, W3, U1, U2, K1

15. Przemówienia zaliczeniowe. W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, analiza tekstów, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, zaliczenie

Przemówienie końcowe: 5.0 - oracja stanowi dzieło retorycznie efektywne,
świadcząc o znakomitym opanowaniu teorii retoryki. 4.0 - oracja stanowi
dzieło retorycznie efektywne; dopuszczalne niewielkie usterki
kompozycyjne. 3.0 - oracja spełnia większość celów retorycznych autora;
dopuszczalne usterki kompozycyjne. Aktywność na zajęciach: 5.0 -
student uczestniczy bardzo aktywnie w dyskusjach dydaktycznych
podczas większości zajęć. 4.0 - student uczestniczy aktywnie w
dyskusjach dydaktycznych podczas większości zajęć. 3.0 - student
uczestniczy aktywnie w dyskusjach dydaktycznych podczas niektórych
zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - student ma prawo do dwóch nieobecności, pozostałe muszą zostać zaliczone w
formie uzgodnionej z prowadzącym.
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Strategie budowania wizerunku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.220.5cd2d2517ed83.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poszerzenie wiedzy w zakresie zintegrowanej komunikacji marketingowej (w tym perswazyjnej) oraz tworzenia
i odbioru tekstów PR w różnych gatunkach.

C2 Zdobycie umiejętności rozpoznawania, planowania i stosowania różnorodnych technik i strategii związanych
z wszelkimi działaniami ze sfery public relations zarówno organizacji, instytucji, jak i jednostki.

C3 Zdobycie umiejętności analitycznych z zakresu opisu zjawisk powiązanych z public relations.

C4
Zdobycie umiejętności nie tylko z zakresu strategii nadawczych (jak budować swój lub czyjś wizerunek), ale także
z zakresu strategii odbiorczych (jak dostrzegać, reagować i bronić się przed wszelkimi działaniami innych
osób/instytucji, związanymi z manipulowaniem wizerunkiem).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student/studentka zna i rozumie zagadnienie
zintegrowanej komunikacji marketingowej (w tym
perswazyjnej) oraz sposoby tworzenia i odbioru
tekstów PR w różnych gatunkach.

JPK_K2_W03,
JPK_K2_W05,
JPK_K2_W06, JPK_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student/studentka potrafi rozpoznawać, planować
i stosować różnorodne techniki i strategie związane
z wszelkimi działaniami ze sfery public relations -
zarówno organizacji, instytucji, jak i jednostki.

JPK_K2_U02, JPK_K2_U05,
JPK_K2_U08 zaliczenie na ocenę

U2

Student/studentka potrafi nazywać i stosować nie
tylko strategie nadawcze (jak budować swój lub czyjś
wizerunek), ale także nabywa zdolności z zakresu
strategii odbiorczych (jak dostrzegać, reagować
i bronić się przed wszelkimi działaniami innych
osób/instytucji, związanymi z manipulowaniem
wizerunkiem).

JPK_K2_U02, JPK_K2_U05,
JPK_K2_U08 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student/studentka jest gotów do świadomego życia
społecznego, w tym do pracy zawodowej, w której
wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu PR.

JPK_K2_K01, JPK_K2_K05,
JPK_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

rozwiązywanie zadań 5

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Formy i obszary aktywności PR: PR jako komunikacja, PR jako funkcja zarządzania,
PR jako kreowanie wizerunku i tożsamości organizacji. W1, U1, U2, K1

2. Fazy procesu PR, planowanie strategii PR. W1, U1, U2, K1

3. Klasyfikacja technik PR. W1, U1, U2, K1

4. Wdrożenie planu komunikacyjnego (dobór środków przekazu, rola mediów
społecznościowych). W1, U1, U2, K1

5. Komunikacja wewnętrzna w PR. W1, U1, U2, K1

6. PR w sytuacjach kryzysowych. W1, U1, U2, K1

7. PR korporacyjny a PR produktu. W1, U1, U2, K1

8. Corporate identity. W1, U1, U2, K1

9. Symbolika i rola kolorów w budowaniu wizerunku i marketingu. W1, U1, U2, K1

10. Konferencja prasowa w działaniach PR. W1, U1, U2, K1

11. Teksty i gatunki PR. W1, U1, U2, K1

12. Kreowanie wizerunku osoby (na przykładzie osób znanych). W1, U1, U2, K1

13. E-PR. Budowanie wizerunku w nowych mediach. W1, U1, U2, K1

14. Elementy marketingu politycznego. W1, U1, U2, K1

15. Budowanie wizerunku w rozmowie handlowej. W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę na podstawie: – przygotowywania 4 prac
cząstkowych: 1. projekt identyfikacji wizualnej (zwłaszcza kolorystyki i
symboliki) wymyślonej firmy lub produktu, 2. napisanie komunikatu
prasowego, 3. wykonanie określonego zadania w ramach projektu
zespołowego dot. organizacji konferencji prasowej i dni otwartych na WP
UJ, 4. analiza strategii PR wybranej organizacji / instytucji /jednostki; –
aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w tym przygotowania referatu w
formie prezentacji na zadany temat; – bieżącego opracowywania
zadanych przez prowadzącego ćwiczeń (analiz, prac pisemnych).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student/studentka ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i nauki o języku.
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Polszczyzna początku XXI wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2C0.1587103830.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zajęcia mają na celu zachęcenie studentów do głębszej refleksji nad charakterem i przyczynami zmian
we współczesnym języku polskim, a także służyć będą opisowi najważniejszych tendencji rozwojowych
współczesnej polszczyzny na początku XXI w w różnych odmianach stylistycznych i na różnych poziomach
organizacji języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

różnorodne mechanizmy zmian zachodzących
w języku, a także podstawowe terminy związane
ze zróżnicowaniem polszczyzny pod względem
chronologicznym, stylistycznym, terytorialnym
i środowiskowym, na różnorodnych poziomach
organizacji języka. Rozumie zależności pomiędzy
przeobrażeniami językowymi a społecznymi,
cywilizacyjnymi i kulturowymi oraz znaczenie języka
jako narzędzia społecznej komunikacji, przekazu
wartości kulturowych oraz tworzywa artystycznego.

JPK_K2_W02, JPK_K2_W05 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

przygotować opis i interpretację wybranych zjawisk
językowych charakterystycznych dla polszczyzny
współczesnej. Potrafi również czynić użytek z różnego
typu słowników, baz danych, wybranych pozycji
bibliograficznych a także ocenić mechanizm zmian
językowych zachodzących we współczesnej
polszczyźnie, ich przyczyny oraz przydatność
i trwałość.

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03,
JPK_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student wykazuje troskę o zachowanie polskiego
językowego dziedzictwa i jego zróżnicowania
stylistycznego, środowiskowego i regionalnego czy
chronologicznego, rozumie potrzebę propagowania
wzorców poprawności językowej, stosowności
stylistycznej i etyczności wypowiedzi, a także
dostrzega konieczność ciągłego kształcenia
kompetencji językowych i kulturowych.

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kulturowe i społeczne przyczyny przeobrażeń polszczyzny na początku XXI wieku -
mechanizmy, tendencje i najciekawsze zjawiska; przeobrażenia stylowe i
grzecznościowe, etyczność i nietyczność wypowiedzi, wybrane zjawiska i
przeobrażenia stylów funkcjonalnych wobec wyzwań współczesności (np. styl
oficjalny, urzędowy, potoczny), grzeczność w Internecie, wulgaryzacja
polszczyzny; wpływ tendencji globalizacyjnych i języka angielskiego na język
polski; nowe podejście do normy językowej; sytuacja odmian terytorialnych i
środowiskowych na początku nowego wieku

W1, K1

2.

Najważniejsze i najciekawsze zmiany w polskim systemie językowym na różnych
poziomach jego organizacji i ich przyczyny: współczesne problemy ortograficzne,
interpunkcyjne, przeobrażenia fleksyjne, słowotwórcze, składniowe, zmiany na
poziomie leksykalnym i frazeologicznym (neologizmy i neosemantyzmy, tworzenie
nazw żeńskich i rożnych grup słownictwa w określonych obszarach tematycznych,
język a płeć)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, projekt

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i przygotowanie
się do rozmowy na tematy wybrane przez prowadzącego oraz
przygotowanie projektu na temat dotyczący przeobrażeń
najnowszej polszczyzny (np. krótka prezentacja lub esej na
wybrany temat)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu nauki o języku, umiejętność analizy zjawisk językowych w szerszym kontekście społeczno-
kulturowym. Obecność na zajęciach obowiązkowa
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Język i teksty folkloru
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2D0.604a15f18c5da.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie słuchaczy ze zjawiskami charakterystycznymi dla języka folkloru i kultury ludowej, zagadnieniami
etnolingwistyki, tekstologii i folklorystyki

C2 pokazanie tekstów folkloru jako elementów związanych z wierzeniami i obrzędami, będącymi symbolicznym
odzwierciedleniem ludowej wizji świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
złożoną relację między folklorem, językiem a kulturą,
terminologię i metodologie charakterystyczne dla
folklorystyki, etnolingwistyki i tekstologii,
najważniejsze klasyfikacje gatunków folkloru

JPK_K2_W03,
JPK_K2_W04,
JPK_K2_W05,
JPK_K2_W06, JPK_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2 cechy definicyjne folkloru (kolektywność, ustność
i estetyzm)

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W02,
JPK_K2_W03,
JPK_K2_W04,
JPK_K2_W05,
JPK_K2_W06, JPK_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną
z zakresu folklorystyki, etnolingwistyki i tekstologii

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02,
JPK_K2_U03, JPK_K2_U04,
JPK_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2 rozpoznać, scharakteryzować i podporządkować tekst
do sytuacji folklorystycznej JPK_K2_U01, JPK_K2_U04 zaliczenie na ocenę

U3
przeprowadzić analizę i interpretację tekstów folkloru,
skupiając się na znaczeniach zakodowanych
w tekstach folkloru oraz na podkreśleniu swoistości
ludowego modelu porządku świata

JPK_K2_U01, JPK_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania zdobytej wiedzy w analizie innych
zjawisk z zakresu zarówno tzw. kultury tradycyjnej, jak
i współczesnej i dzięki temu do popularyzacji
niematerialnego dziedzictwa kulturowego

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe kategorie i pojęcia dotyczące folkloru, kultury ludowej, obrzędowości,
myślenia symbolicznego, ludowej wizji świata, kultury agrarnej W1, U1, U2, U3, K1

2. Cechy definicyjne folkloru: kolektywność, ustność i estetyzm W2, U1, U2, U3, K1

3. Folklor jako przedmiot zainteresowania językoznawców W1, U1, U2, U3, K1
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4. Charakterystyka języka folkloru jako ludowego stylu artystycznego W1, W2, U1, U2, U3, K1

5. Sposoby istnienia tekstu ustnego W1, W2, U1, U2, U3, K1

6. Rytualność tekstów folkloru W1, W2, U1, U2, U3, K1

7. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych gatunków należących do słownego
ludowego folkloru W1, W2, U1, U2, U3, K1

8. Pojęcia: wzorzec tekstu, motyw, obraz świata, stereotyp W1, U1, U2, U3, K1

9. Analiza zewnętrzna i wewnętrzna tekstów folkloru W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność i aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowej terminologii językoznawczej
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Język w kontekście kultury: wartościowanie i stereotypizacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2C0.6052094119d43.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z zagadnieniami aksjolongwistyki oraz stereotypizacji oraz ze środkami wyrażania ocen,
sądów i emocji w języku a także z metodami i technikami ich analiz językoznawczych.

C2 Utwierdzenie w studencie świadomość związków między językiem a kulturą.

C3 Wykształcenie umiejętności analizy leksyki i tekstu pod kątem emocjonalizacji i aksjologizacji oraz rozpoznawania
i opisywania stereotypów wpisanych w język i kulturę.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna i rozumie narzędzia i metody badań
aksjolingwistycznych. JPK_K2_W01 zaliczenie pisemne

W2
Absolwent zna, rozumie i sprawnie stosuje
terminologię językoznawczą z zakresu badań
aksjolingwistycznych oraz etnolingwistycznych badań
nad stereotypem.

JPK_K2_W02 zaliczenie pisemne

W3
Absolwent posiada wiedzę z zakresu praktycznego
użycia języka jako narzędzia poznania oraz interakcji,
w tym zwłaszcza wartościowania i stereotypizacji.

JPK_K2_W03 zaliczenie pisemne

W4 Absolwent rozumie interdycyplinarny charakter badań
nad wartościami i stereotypami w języku i kulturze. JPK_K2_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi zinterpretować teksty mówione
i pisane jako wytwory kultury i odtworzyć sposób
interpretacji i oceny rzeczywistości w nich zawarty.

JPK_K2_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent potrafi korzystać z narzędzi wartościowania
i stereotypizacji ze świadomością wpływu języka
na kształtowanie obrazu rzeczywistości.

JPK_K2_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Przygotowanie prac pisemnych 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia badań nad wartościami i stereotypizacją W1, W2

2. Sposoby wyrażania emocji oraz ocen pozytywnych i negatywnych w polszczyźnie. W1, W3, U1

3. Tabu i eufemizacja a treści aksjologiczne. W2, W3, U1, K1
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4. Wartościowanie i stereotypizacja w języku wystąpień publicznych. W1, W2, W3, U1, K1

5. Metody badania stereotypów. W1, W2, W4

6. Stereotypy narodów, zawodów, ról rodzinnych, sąsiadów, stereotypy związane z
płcią. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne napisanie pracy zaliczeniowej dotyczącej wartościowania i przedstawienie
wyników grupie

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność studenta na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze)
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Język w polskim życiu społecznym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2C0.6052097425ae4.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z przedmiotem i metodą badań socjolingwistycznych.

C2 Uświadomienie studentom problemów związanych ze zróżnicowaniem językowym.

C3 Uświadomienie studentom złożoności relacji język - społeczeństwo.

C4 Przekazanie wiedzy na temat rozwoju świadomości językowej Polaków od średniowiecza do czasów
współczesnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna założenia badań socjolingwistycznych.
JPK_K2_W01,
JPK_K2_W02,
JPK_K2_W03,
JPK_K2_W04, JPK_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2 Student ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnej
i historycznej sytuacji socjolingwistycznej w Polsce.

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W02,
JPK_K2_W03,
JPK_K2_W04, JPK_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student umie powiązać określone zjawiska językowe
ze zmianami społecznymi oraz wskazać relacje
pomiędzy strukturą społeczną a odmianami języka.

JPK_K2_U02, JPK_K2_U04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do świadomej, pogłębionej oceny
aktualnej sytuacji socjolingwistycznej i wykorzystania
jej w aktywności zawodowej i naukowej.

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 30



Sylabusy 101 / 176

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie: założenia badań socjolingwistycznych. Związki językoznawstwa z
naukami społecznymi. W1

2. Pojęcie świadomości językowej i społecznej świadomości językowej. Opinia
publiczna. Ideologie językowe. Postawy wobec języka. W1, K1

3. Aspekty badania społecznej świadomości językowej (sondaże, ankiety, badania
jakościowe). W1, W2, K1

4. Zróżnicowanie społeczne i zróżnicowanie odmian języka polskiego. Status gwary i
języka potocznego w XXI w. Integracja języka i integracja językowa. W1, W2, U1, K1

5. Socjolekty. Zawodowe odmiany języka. W2, U1, K1

6. Nazwy własne jako znaki językowe nacechowane społecznie (imiona, nazwiska,
nazwy miejsc). W1, K1

7. Rozwój polskiej świadomości językowej od średniowiecza do okresu
międzywojennego. W2, U1, K1

8. Co to jest polityka językowa i planowanie językowe? Polska polityka językowa w
XX-XXI w. (język urzędowy, edukacja, języki mniejszości). W1, W2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Zaliczenie sprawdzianu pisemnego na koniec semestru.
Aktywność i obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieobecności nieusprawiedliwione).

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Zaliczenie sprawdzianu pisemnego na koniec semestru.
Aktywność i obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieobecności nieusprawiedliwione).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie jest obowiązkowa (dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione).
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Between Intimacy and Politics: New Comparative Readings in Polish
Literature and Culture

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.240.1585298309.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The hermeneutic idea that translation ‘confronts us everywhere in a variety of forms’ (Schleiermacher) inspired,
especially in the last 30 years, quick development of studies on translation in reference to the issues of identity,
ethnic or social differentiation. Numerous innovative studies proposed a new way of interpreting cultural
phenomena through the lenses of the translation process, pointing out that the process, on the one hand, can be
treated as “the most intimate act of reading” (Spivak) or/and, on the other, as a result of micro- and macro-
political/ideological strategies. The aim of this course is to demonstrate, in a comparative perspective, how this
broad concept of translation penetrates different areas of literary and cultural studies and how it coincides with
various fields influenced by the so called “translation turn”: anthropology, philosophy, psychology, women
studies, linguistics, and even theology. We will examine in the context of Eastern European literature and culture,
which after the collapse of the Berlin Wall became a hot topic in the most recent debates on the state of
comparative studies, how cultural and literary theories handle the issue of translation and how they try to use it
as a fresh comparative perspective in thinking about literature and culture.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Students know and understand the most significant
phenomena creating the history of modern Polish
culture in the context of translation studies and
comparative literature

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W03,
JPK_K2_W04, JPK_K2_W05

projekt, esej,
prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Students are able to answer basic questions related to
the history of modern Polish literature and culture.
They can draw attention to such issues as the
construction of a text, translation, reception, and
Polish literature's relationship to international literary
currents, philosophy of art, painting, music, film, and
performance

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02,
JPK_K2_U04, JPK_K2_U05,
JPK_K2_U06

projekt, esej,
prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Students will be ready to demonstrate their critical
approach to cultural practices in Poland and abroad

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K03, JPK_K2_K05

projekt, esej,
prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Reading, translating, placing W1, U1, K1

2. Space of culture: translation and/as interpretation W1, U1, K1
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3. Topographies: Eastern Europe and a new comparative perspective W1, U1, K1

4. From the singular to the collective: literature as/in search of identity W1, U1, K1

5. In conversation with the past: literature and memory W1, U1, K1

6. Literature and the unconscious W1, U1, K1

7. Communication after Babel – archaeology of translation and the access to the
Sacred W1, U1, K1

8. The Politics of Reading: Translation and Power W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium,
metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, esej, prezentacja, egzamin attendance/participation/written exam: take-home essay
or presentation (+oral component if needed)

Wymagania wstępne i dodatkowe
no prerequisites
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Introduction to Translation Studies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.240.5cc6f77431b19.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course is designed as a presentation of the main schools of thought within Western Translation Studies since
the 1940s till today. It is not meant to make anybody a better translator but to introduce students to the domain
of translation theory which has been developing in a dynamic way throughout the second half of the 20th century
and gained an incredible momentum at the turn of the 21th century. It has now become one of the most
interesting fields in the humanities of the multilingual, multicultural and globalized world. From a rather narrow
field of philological practice it has developed onto a wide field whose cultivators address a scope of problems
referring to the matrix of contemporary culture. As its title indicates, the course is designed as an
INTRODUCTION. We are going to look at the main tenets of particular branches of contemporary TS as well as
tracing the changes of theoretical paradigms and research areas in order to understand the concepts they
propose and their use in translation research.

Efekty uczenia się dla przedmiotu



Sylabusy 107 / 176

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

main schools in contemporary Translation Studies
concepts in translation theory TS as an interdiscipline
TS as a methodology of the humanities role of
translation in contemporary culture role of translation
in the context of comparative studies

JPK_K2_W03, JPK_K2_W04 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
apply concepts and theories in Translation Studies in
their academic work interpret translated texts of
culture link translation phenomena to cultural and
social ones

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 adjust TS methodologies to their research needs
undertake research projects within TS JPK_K2_K02, JPK_K2_K03 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 38

przygotowanie do zajęć 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. linguistic theories of translation W1, U1, K1

2. concept of equivalence W1, U1, K1

3. functional theories of translation and Skopos W1, U1, K1

4. polysystem theories and norms in TS W1, U1, K1

5. Manipulation school, sociology of translation W1, U1, K1

6. hermeneutics of translation W1, U1, K1
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7. cultural turn in Translation Studies W1, U1, K1

8. feminist translation studies, gender in translation W1, U1, K1

9. postcolonial translation studies W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny /
ustny

The students are expected to take active part in all meetings. Each
week there is a n obligatory reading assigned, usually one or two
essays / chapters. They have to be read before the class and students
are expected to take part in discussions around these texts.
Knowledge of these texts will be necessary to pass the final
examination. Attendance is obligatory and the list will be read out.
One absence per semester is allowed. More will result in an individual
session with the instructor to discuss the material missed. Failing to
do this will result in no credit for the course. Final examination:
written, 90 minutes student-friendly format, based on the content of
the lecture and the assigned reading. Oral exam possible under
special circumstances.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na samodzielne lektury i udział w zajęciach; obecność na zajęciach
jest obowiązkowa
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Language Learning Strategies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.240.5cc6f76446449.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze strategiami wspierającymi uczenie się języków obcych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna różne rodzaje strategii uczenia się
języków obcych JPK_K2_W02 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
absolwent posługuje się językiem angielskim
na poziomie B2+ (zgodnie z Europejskim Systemem
Opisu Kształcenia Językowego), umie przygotować
pracę pisemną i wypowiedź ustną w tym języku.

JPK_K2_U06 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent wykazuje się niezależnością sądów, wie, jak
je przekonująco przedstawić i uzasadnić. JPK_K2_K07 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Meeting 1

Topic: Introduction to the seminar

Aim: Presenting the topics, the aims, and the bibliography; reflecting on questions: What is language? How
are languages learned?

Meeting 2

Topic: Language learning and teaching – theories, methods, models

Aim: Exploring past and current trends in the field of language teaching and learning

Meetings 3-4

Topic: Learning Styles and Profiles

Aim: Assessing learning styles and profiles of the participants

Meeting 5

Topic: Learning Strategies

Aim: Examining current typologies of language learning strategies

Meeting 6

Topic: Preparation for Language Learning

Aim: Organizing individual learning

Meeting 7

Topic: Extending Vocabulary

Aim: Learner training

Meeting 8

Topic: Dealing with Grammar

Aim: Learner training

Meetings 9

Topic: Listening

Aim: Learner training

Meetings 10

Topic: Speaking

Aim: Learner training

Meetings 11

Topic: Reading

Aim: Learner training

Meeting 12

Topic: Writing

Aim: Learner training

Meeting 13

Topic: Dealing with assessment and self assessment

Aim: Learner training

Meeting 14

Topic: Conclusions

Aim: Summing up and discussion

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja Prezentacja i praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Poziom B2 w j. angielskim
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Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.240.5cc6f77452ebe.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest pogłębiona lektura dzieł Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza, która ma pokazać, że ich
niepokoje i poszukiwania są paradygmatyczne dla „epoki świeckiej” (w rozumieniu Charlesa Taylora). Kurs ma
także przybliżać podstawowe koncepcje odnoszące się do bezprecedensowych warunków wierzeń religijnych
w XX wieku (tzw. efekt „epoki świeckiej”).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

- ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy
rozmaitymi zjawiskami literackimi i kulturowymi,
pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych
dla kilku dyscyplin naukowych; - zna w stopniu
pogłębionym metody interpretacji i analizy tekstu
literackiego - student rozumie zjawisko "sekularyzacji"
i zna tło napięć między religią i ateizmem w XIX i XX
wieku

JPK_K2_W04, JPK_K2_W07 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- umie zinterpretować współczesny tekst literacki,
umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym,
polityczno-społecznym, filozoficznym, - posiada
umiejętności badawcze obejmujące zarówno analizę
prac z dziedzin kształcenia polonistycznego, jak
i syntezę zawartych w nich poglądów i idei

JPK_K2_U01, JPK_K2_U04,
JPK_K2_U06, JPK_K2_U07 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- aktywnie rozwija swoje kompetencje poprzez
ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych
i naukowych; - potrafi świadomie i konstruktywnie
uczestniczyć w międzynarodowej wymianie
naukowego, językowej, literackiej, artystycznej
i kulturowej; - rozumie istotę sporu między teizmem
i ateizmem, co pozwala mu z większym szacunkiem
odnosić się do ludzi o odmiennych przekonaniach. -
dostrzega wartość światopoglądowego pluralizmu

JPK_K2_K03, JPK_K2_K05 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 60

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 19

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Miłosz i Gombrowicz są najbardziej prominentnymi pisarzami polskimi XX wieku,
którzy - bardziej lub mniej otwarcie – spierali się o religię. Jednym z
najważniejszych problemów dla Miłosza była tzw. „erozja wyobraźni religijnej”
mająca związek z poczuciem utraty „drugiej przestrzeni”, czyli wizji
chrześcijańskiej eschatologii. Gombrowicz obsesyjnie powracał do kwestii
ludzkiego i zwierzęcego bólu, którego istnienie zaprzeczało jego zdaniem
chrześcijańskiemu obrazowi dobrego Boga. Na pozór obaj pisarze wydają się stać
na przeciwległych biegunach - Miłosz uważał się za katolika, podczas gdy
Gombrowicz mówił o sobie jako o ateiście. Jeśli jednak wniknąć głębiej w
powołane przez nich światy literackie, sprawa się komplikuje – wiara Miłosza jest
bardzo krucha („Sądzony byłem za rozpacz, bo nie mogłem tego [wizji
chrześcijańskiej eschatologii] zrozumieć - Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada),
ateizmowi Gombrowicza natomiast towarzyszy poczucie tajemniczości egzystencji
i niechęć do „płaskiego laicyzmu”, czyli wojowniczych i prymitywnych wersji
ateizmu. Paradoksalną naturę stosunku Miłosza i Gombrowicza do religii ujmuje
formuła: „dialektyka wiary i niewiary”. Podstawowym celem kursu jest
rekonstrukcja dynamiki religijnych/ agnostycznych/ ateistycznych poglądów tych
dwóch wielkich postaci polskiej kultury XX.

Punktem wyjścia jest lektura porównawcza "Świata" (1943) i "Ślubu" (1947), dzieł
napisanych w szczególnym kontekście implozji tradycyjnej metafizycznej ramy.
Później zaplanowana jest interpretacja wybranych rozdziałów z "Dziennika"
Gombrowicza oraz kilku esejów (m.in. fragmentów "Ziemi Ulro") i wierszy Miłosza.

Kurs uczy pogłębionej lektury tych dwóch trudnych i bodaj najważniejszych
polskich pisarzy XX wieku, a zarazem ma pokazać, że ich niepokoje i poszukiwania
są paradygmatyczne dla „epoki świeckiej”.

Kurs ma także na celu wprowadzenie podstawowych koncepcji odnoszących się
do bezprecedensowych warunków wierzeń religijnych w XX wieku (tzw. efekt
„epoki świeckiej”). Głównym przewodnikiem po ideach, które naznaczyły horyzont
współczesnych religijnych i świeckich przekonań, jest Charles Taylor, autor
fundamentalnego dzieła: A Secular Age.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny obecność na zajęciach, aktywność, ustny egzamin sprawdzający
znajomość problematyki omawianej na zajęciach i obowiązkowych lektur

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obecność obowiązkowa,
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Postcolonial Europe: A Polish-Irish Comparison
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.240.603e344c2cb3b.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
In this class we will examine colonial, postcolonial and neocolonial discourse in a literary comparative perspective
between the European peripheries of Ireland and Poland at the turn of the 20th century, both through a series of
theoretical articles and literary readings which will frame our discussions.

C2

We will engage these texts by addressing the fundamental dichotomies of colonial discourse such as
master/slave, center/margins, enlightenment/ barbarism, authenticity/hybridity, secular modernity/ religious
conservatism, nation/tribe, East/West, among others, and their manifestation in literary texts. We will discuss the
state of exceptionality and ambivalence of the European peripheries of Ireland and Poland in relation to more
"classical" colonies, and we will discuss the possibilities and implications of such analysis.

C3
The notion of Europe and European identity will be analysed and deconstructed from a historical and postcolonial
perspective, engaging with postcolonial theory, memory studies, literary and European studies, as well as
sociology and conflict studies, through the analysis and the interpretation of selected literary texts of (Polish and
Irish) literature and the critical reading of theoretical, historical and literary articles.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

The analysis of literature in anthropological
categories, as well as the impact that literature has on
the socio-cultural context, especially in terms of
cultural nationalism and imperial ideology and vice
versa. The impact of cultural studies on the study of
literature and comparative literature, as well as the
understanding of how cultural practices as emerged in
literary works relate to wider systems of power
associated with or operating through social
phenomena, such as ideology, class structures,
national formations, ethnicity, gender.

JPK_K2_W04 esej, prezentacja

W2
The similarities of the Polish and Irish literary and
cultural developments at the turn of the XIX and XX
centuries as a result of the loss of political sovereignty
from a postcolonial perspective.

JPK_K2_W04 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Understand Postcolonial theory and practice as
essentially an outgrowth of Comparative Literature,
and its potential application in the Polish and Irish
contexts.

JPK_K2_U04, JPK_K2_U06,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09,
JPK_K2_U11, JPK_K2_U13

esej, prezentacja

U2
Conduct a comparative literary analysis between two
apparently different cultural contexts through
anthropological categories.

JPK_K2_U04, JPK_K2_U06,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09,
JPK_K2_U11, JPK_K2_U13

esej, prezentacja

U3
Understand the implications of literature in the
creation of cultural nationalism in the XIX century in
semi-colonial contexts.

JPK_K2_U04, JPK_K2_U06,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09,
JPK_K2_U11, JPK_K2_U13

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
The understanding of the Saidian supposition that
literature is not a pure aesthetic discipline, but on the
contrary is influenced and at the same time influences
the context in which it is produced and consumed.

JPK_K2_K03, JPK_K2_K05 esej, prezentacja

K2

An essential historical and cultural (in its broadest
sense awareness): the ability to question the latent
essentialism implicit in widely adopted
conceptualisations of Europe and its universalist
claims of modernity: the making of Europe is itself the
product of internal conquest, colonisation and
enforced cultural change. This suggests
a representation of Europe as a counter-hegemonic
work in progress – a project negatively motivated by
recognition that the effects of all of the previous
projections of 'Europe' - which took themselves to be
gestures of civilisational self-assertion - have been
catastrophic, as Zygmunt Bauman famously
emphasised.

JPK_K2_K03, JPK_K2_K05 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie eseju 35

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

przygotowanie do zajęć 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

“If we consider in detail the literary scene we don’t find many companions of this Polish way of conceiving, and of such
a way of utilizing
the fruits of the work. Perhaps only contemporary Irish writing (i.e. J. M. Synge so similar to Wyspiański!)”
S. Żeromski, Literatura a życia polskie (my trans.)
The subject of this class will be a comparative analysis of Polish and Irish literature at the turn of the XIX and XX
centuries, relying on
postcolonial theory, cultural and memory studies, through which the students will learn how to interpret and enrich the
national
literary canon, as well as the European one by means of the comparative method and the comparative potential of
postcolonial studies (as
the great Irish critic Declan Kibert posits, “Postcolonial theory and practice is an outgrowth of Comp. Lit.”). In this class
we will also
examine colonial and postcolonial discourse both through a series of theoretical articles which will frame our
discussions, and through
literary readings which will outline the application and adaptation of postcolonial concepts on the Irish and Polish cases.
More specifically, the thematic foci through which we will address and attempt to reconfigure the colonial experience
will be the
understanding of the dynamics of the correlation between nationalism and literature (and the need to conceive the
nation beyond the
political sphere: namely, as an “imagined community”, as depicted by Benedict Anderson), an essential factor in both
literatures, as a
result of the loss of independence and political sovereignty. The correlation between nationalism and literature allows
to comprehend the
importance of the encounter with the Other, of self-representation in literature from a subjective perspective.
The general final aim of this class is to increase the ability to problematize literature within cultural and anthropological
categories.

The class offers an exploration of postcolonial literature within the European continent, concentrating on such issues as
borders, memory,
identity, mimicry, hybridity, migration and the representation of the Other and the nation through literature. The notion
of Europe and
European identity will be analysed and deconstructed from a historical and postcolonial perspective, engaging with
postcolonial theory,
memory studies, literary and European studies, as well as sociology and conflict studies.
The analysis and the interpretation of selected literary texts of European (Polish and Irish) literature and the critical
reading of theoretical,
historical and literary articles.

The program below ought to be considered as just an indication, for the readings and the discussions will be adjusted
according to the interests of the students. 

Lesson first: Postcolonialism as the analysis of a process of cultural redemption and as a form of epistemic justice: a
cultural and
anthropological perspective. Introduction and reading of the main concepts of the so-called Holy Trinity of postcolonial
studies: E. Said, G.
Spivak., H. Bhabha. Compulsory reading: fragments from Imperialism, Hannah Arendt.
Second lesson: National liberation and the role of nationalism and national culture, readings from Franz Fanon.
Third lesson: the process of decolonisation, continuation of the reading of Fanon, and discussion of the essay by
Appiah: Is the Post- in
Postmodernism the Post- in Postcolonial?
Fourth lesson: Said, Culture and Imperialism, the relation between the national literatures of various nations and the
imperialistic
justification of the “White’s Man Burden”, that is the duty to disseminate the civilizing mission among colonized
populations “Half devil and
half child”, as depicted in Kipling’s poem. Literary examples.
Fifth lesson: the concept of a classic colony: is true colonialism exclusively the relation between First and Third World?
Sixth lesson: the notion of internal colonialism: the ambiguity of the concept of periphery, the condition of liminality as
a problem of
identification. (Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna)
Seventh lesson: Postcolonial discourse in Ireland, the reinterpretation of the canon.
Eighth lesson: Yeats as a poet of decolonization, from Romanticism to the Irish Literary Revival (Synge, Lady Gregory).
Building up an
imagined national identity.
Ninth lesson: postcolonial discourse in Poland: the difference between the partitions and the USSR: postcolonial and
post-dependence
discourse.
Tenth lesson: Polish Romanticism and postcolonialism: Mickiewicz, Lekcje Paryskie, and the Crimean Sonnets. Słowacki
and the travel to
the East.
Eleventh lesson: the role of the artist and literature: imagining the nation facing the lack of sovereignty and political
unity. Irish-Polish
examples (Yeats – Sienkiewicz; Joyce – Brzozowski)
Twelfth lesson: from Positivism to Young Poland: between the influences of Modernism and the national needs. From
Sienkiewicz to
Żeromski through Brzozowski’s critique. (fragments from J. Merchant’s book).
Thirteenth lesson: Polish-Irish Orientalism, colonizing and colonized subjects, hybridity which questions the unity of
postcolonialism as a
discourse.
Fourteenth lesson: Comparative and postcolonial literature, a Polish-Irish comparative perspective, similarities and
differences.
Postcolonialism as a means of deeper analysis for a wider understanding of the history of literature – Benedetto Croce.
Fifteenth lesson: discussion

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

Active participation in class; reflective engagements (3 best out of 6)
Conference-size final paper (1500-2000 words) Students will write a
150-300 word reflective response on some aspects of the class readings
that they find compelling every two or three classes. These responses
represent their engagement with the class readings, and they should use
them to explore ideas that they wish to analyze in greater detail in their
final paper. Responses will be graded for the quality of their critical
engagement with the texts (that is, the nuanced and careful analysis they
offer toward understanding/re-thinking a particular dilemma posited in the
texts we are reading). Accordingly, each of the students will submit a total
of 5-6 responses. The best 3 grades will be averaged for this assessment.
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Contemporary Polish Dramaturgy in the Light of New Humanities
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.240.620b96d15336f.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie z osiągnięciami nowej dramaturgii. Poznanie jej form i wybranych kierunków w kontekście
współczesnych zwrotów humanistycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe metody analizy dramaturgicznej sztuki,
kultury i literatur JPK_K2_W04 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystać metodologie oraz teorie z zakresu teorii
dramatu do analizy tesktów oraz zjawisk o charakterze
dramaturgicznym.

JPK_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
dyskusji w zakresie oceny zjawisk o charakterze
dramaturgicznym zarówna na polu sztuki jak i życia
społecznego.

JPK_K2_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 35

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Nowa dramaturgia

2. Tożsamość i pamięć

3. Postdramaturgia

4. Podmionowość w sztuce

5. Ekologia
 
6. Polityka, radykalność i etyka

7. Nowa szczerość
 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę attendance and active participation in classes

Wymagania wstępne i dodatkowe
  Basic knowledge of culture research. Interest in Polish theater, film and literary dramaturgy.                                         
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Jerzy Grotowski. From Theatre to Performer
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.240.620b9c6e38a7a.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z biografią twróczą Jerzego Grotowskiego

C2 Przekazanie wiadomości na temat przedstawień, projektów i dzieł performatywnych stworzonych przez Jerzego
Grotowskiego

C3 Wprowadzenie w podstawowe idee kulturowe i teatralne Jerzego Grotowskiego

C4 Zainspirowanie studentów do podjęcia własnych badań nad praktyką, myślą i dorobkiem Jerzego Grotowskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawowe fakty z biografii twórcej
Jerzego Grotowskiego i historii Teatru Laboratorium JPK_K2_W04 esej

W2 Student zna i rozumie podstawowe idee i koncepcje
twórcze Jerzego Grotowskiego JPK_K2_W04 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zinterpretować przedstawienia
i projekty Jerzego Grotowskiego w kontekście
historycznym i kulturowym

JPK_K2_U01 esej

U2
Student potrafi wykorzystać idee i teksty Jerzego
Grotowskiego do rozwiązywania własnych problemów
badaqwczych i twórczych

JPK_K2_U01 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnych badań nad
twórczością Jerzego Grotowskiego JPK_K2_K02 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie eseju 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Formowanie sie osobowości Jerzego Grotowskoego w kontekście historycznym i
kulturowym. Doświadczenia wojenne i lata nauki W1, K1

2. Wczesne przedstawienia Jerzego Grotowskiego w kontekście inspiracji teatrem
awangardowym Europy Środkowo-Wschodniej W1, U1, K1

3. Wyjściowe idee i rozpoznania Jerzego Grotowskiego. Wczesne teksty o teatrze W2, U2, K1

4. Pierwsze przedstawienia Teatru 13 Rzędów - w stronę "farsy-misterium" W1, U1, K1

5. Trylogia profanacji - Dziady, Kordian, Akropolis W1, U1, K1
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6. Ku aktowi całkowitemu - przedstawienia i idee W1, W2, U1, U2, K1

7. Szczyt i pożegnanie - Apocalypsis cum figuris W1, W2, U1, U2, K1

8. Parateatr W1, W2, U1, U2, K1

9. Teatr Źródeł i pożegnanie z ojczyzną W1, W2, U1, U2, K1

10. Sztuka jako wehikuł - ewolucja i główne W1, W2, U1, U2, K1

11. Akcja i Performer W1, W2, U1, U2, K1

12. Przekaz i kontynuacje: Thomas Richards, Mario Biagini i inni W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej Esej dotyczący twóczości lub myśli Jerzego Grotowskiego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza ogólna o polskim teatrze XX wieku
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Kreatywne pisanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.240.5cb594671c29a.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
[JPK_K2_W07] Absolwent zna i rozumie metody analizy
i interpretacji różnorodnych wytworów języka
i komunikacji, wie, jak stosować tę wiedzę
w badaniach naukowych i pracy zawodowej

JPK_K2_W07 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
[JPK_K2_U10] Absolwent potrafi dostosować język i styl
wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej i jej celu;
skutecznie i poprawnie posługuje się językiem polskim

JPK_K2_U10 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
[JPK_K2_K03] Absolwent jest gotów do oceny
różnorodności społecznej i kulturowej ludzkości,
reprezentuje postawę otwartości i tolerancji wobec
innych, inicjuje i kultywuje kontakty międzykulturowe

JPK_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Proponowane zajęcia opierają się na założeniu, iż język odzwierciedla sposób
widzenia świata przez mówiącego. Innymi słowy, pracując nad słowem pisanym,
nie tylko rozwijamy swoje kompetencje językowe i umiejętności ubierania
własnych myśli w słowa, ale także niezwykle dużo dowiadujemy się o sobie
samych. Zajęcia z “Kreatywnego pisania” są niezwykle modne na całym świecie.
Oczywiście głównie kierowane są do ludzi, dla których słowa jest narzędziem
pracy, ale także do tych, którzy chcą rozwinąć swoją kreatywność i umiejętność
niestandardowego myślenia. Zajęcia mają wymiar praktyczny. Uczestnicy dostają
krótkie zadania literackie, które są następnie szczegółowo omawiane w grupie.
Każde zadanie ma jasno sprecyzowany cel dydaktyczny. Ideą bowiem tych
spotkań jest dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi i umiejętności, np.
posługiwania się szczegółem przy opisie konkretnej sytuacji czy osoby.

W1, U1, K1

2.
Konstrukcja sceny zdarzeń: budowanie tła opowieści i postaci pierwszoplanowych.
Detal jako fundament narracji. Emocje i relacje uchwycone w szczególe. Metafora
i pisanie zmysłami. Tło: rekonstrukcja przekonań i stereotypów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia esej Na zaliczenie należy napisać tekst zgodny z wytycznymi omówionymi na
zajęciach.
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Seminarium magisterskie 2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2C0.5cd4245d3afc9.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
13.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
16.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kierunkowe oraz interdyscyplinarne pojęcia potrzebne
do przygotowywanej pracy magisterskiej JPK_K2_W01 zaliczenie na ocenę
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W2
zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony
dorobku intelektualnego oraz zasady korzystania
z cudzych i własnych publikacji

JPK_K2_W09 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać samodzielnej analizy krytycznej
różnorodnych zjawisk językowych i komunikacyjnych
z wykorzystaniem adekwatnych do typu zjawiska
narzędzi

JPK_K2_U01, JPK_K2_U03,
JPK_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

prowadzić pod kierunkiem opiekuna naukowego prace
badawcze z zakresu nauki o komunikowaniu i/lub
językoznawstwa; przygotowuje wystąpienia naukowe
na zadany temat, pisemne analizy i rozważania
teoretyczne, a także dyskutować z przywołaniem
nazwisk i teorii różnych autorów

JPK_K2_U05, JPK_K2_U07 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3
wykorzystywać w swojej pracy narzędzia i technologie
informatyczne w celu pozyskiwania i analizowania
wiadomości

JPK_K2_U12 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4 ukierunkować swoją pracę tak, by uzyskać
specjalistyczną wiedzę i umiejętności JPK_K2_U13 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
twórczej i samodzielnej pracy nad tematem pracy
dyplomowej, ma do niej stosunek krytyczny
i obiektywny

JPK_K2_K01, JPK_K2_K06 zaliczenie na ocenę

K2
porozumiewania się, współdziałania i pracy w grupie,
z szacunkiem dla innych, właściwie określając zadania
swoje i pozostałych członków grupy

JPK_K2_K06, JPK_K2_K07 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

konsultacje 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 90

pozyskanie danych 90

analiza i przygotowanie danych 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
330

ECTS
13.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

konsultacje 30

przygotowanie pracy dyplomowej 250

przygotowanie do egzaminu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
400

ECTS
16.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium językoznawczo-komunikacyjne. Tematyka seminarium związana jest
przygotowaniem studenta do samodzielnej pracy związanej z: 1. napisaniem
pracy
magisterskiej, tj. kwerendą biblioteczną, selekcją źródeł bibliograficznych,
sporządzaniem notatek, gromadzeniem i opracowywaniem materiałów, doborem
metodologii, analizą materiałów, poprawnym merytorycznie, metodologicznie
i językowo napisaniem pracy; 2. przygotowaniem do egzaminu magisterskiego,
obejmującego treści merytoryczne obowiązkowe podczas studiów.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwersatoryjny, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie obecność na zajęciach, aktywność podczas dyskusji, przedstawienie
opracowanej bibliografii do wybranego tematu

Semestr 4

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę prezentacja projektowanych badań własnych, sukcesywne
przedstawianie fragmentów pracy magisterskiej,

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie seminarium magisterskiego na I roku (60 godzin)
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Retoryka współczesna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.2C0.620b83008f032.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykład ma za zadanie zaznajomić studentów z wybranymi starożytnymi i współczesnymi koncepcjami
retorycznymi oraz kluczowymi pojęciami, jakie się w nich pojawiają.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Pojęcia oraz koncepcje retoryczne - od starożytności
po współczesność. JPK_K2_W06 zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Rozpoznać koncepcję, według której została
skomponowana wypowiedź retoryczna. JPK_K2_U01 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Samodzielnego skomponowania wypowiedzi
retorycznej. JPK_K2_K01 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 60

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wykład będzie przeglądem starożytnych i współczesnych koncepcji retorycznych
oraz pojęć i terminologii z nimi związanych. Odwoływać się będzie zarówno do
literatury pięknej (retoryka literacka), jak i do retoryki praktycznej i różnych form
wypowiedzi. 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne Egzamin na podstawie wiedzy z wykładu oraz lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni interesować się teorią i praktyką komunikacji. 
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A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art Nouveau)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.5cc6f77321544.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Students get the general knowledge about Polish art in its European context

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Rozpoznać style i posiada wiedze na temat
najważniejszych zabytków w Polsce. JPK_K2_U08 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym (np.
wystawy muzealne). JPK_K2_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie do egzaminu 100

konwersatorium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują następujące tematy (tu w języku angielskim,
zgodnie z charakterem kursu).

1.         Archaeology and  Romanesque art

2.         Gothic art

3.         Renaissance

4.         Mannerism, Baroque, Classicism, Rococo

5.         The art of Sarmatism

6.         Biedermeier and the art of Romanticism

7.         Patriotic art during the period of partition

8.         19th century Historicism

9.         Polish varieties of Art Nouveau

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Egzamin w formie pisemnej., seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny egzamin pisemny
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Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative Studies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.5cc6f772dd9fd.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu nowych perspektyw w badaniach komparatystycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem dyskursu medycznego i jego powiązań z literaturą oraz innymi tekstami kultury.

C2 Sharing of knowledge about medical discourse and its connection with literature and other texts of culture.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 JPK_K2_W07 esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 JPK_K2_U07 esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 JPK_K2_K02 esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

konwersatorium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. W1, U1, K1

2. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

presence and active participation in this course,
preparing of essay or presentation for the exam.
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Cultural Performances of the 21 st Century
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.6040b7d020c7a.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The aim of the classes is to learn the basic strategies of performing ethnicity in cultural and artistic performances
of the last 20 years.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe koncepcje oraz funkcje performansów
kulturowych. JPK_K2_W04 esej
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać i wskazać performanse kulturowe w świecie
współczesnym jak i określić ich funkcje. JPK_K2_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do samodzielnej analizy performansów kulturowych
oraz ich funkcji społecznych. JPK_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

zbieranie informacji do zadanej pracy 50

przygotowanie eseju 70

konwersatorium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Postawowe koncepcje oraz teorie performansu i ich funkcji w kształtowaniu
kultury.

W1

2. Performanse kulturowe jako narzędzie kształtowania zbiorowej i indywidualnej
tożsamości. U1

3. Performanse kulturowe jako narzędzie artywistycznego oporu. K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszcza
się 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze) oraz złożenie 5
stronicowego eseju w języku angielskim będącym analizą wybranego
performansu kulturowego XXI wieku the condition for passing the course
is attendance at classes (2 unexcused absences per semester are
allowed) and submitting a 5-page essay in English which is an analysis of
a selected cultural performance of the 21st century
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East of the Camp: Holocaust Topographies of Poland
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.1585298996.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
This course has three specific aims: (1) to introduce students to the range of advanced research methods to
study Holocaust/genocides/violence through topography; (2) to familiarize students with KL Plaszow site and its
history, and (3) to encourage the development of analytical skills in relation to necro-theories, forensic turn and
visual analysis.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Participant of the course will be familiar with new
research currents in humanities, esp. with
topopgraphical turn in memory studies and
posthumanities; will be familiar with research methods
useful to address complex cultural issues, such as
Holocaust.

JPK_K2_W05 egzamin pisemny, esej,
egzamin pisemny / ustny

W2
Participants in this course will learn about Holocaust in
Poland, about post-genocidal implicated societies and
cultural phenomena related to difficult past.

JPK_K2_W04 egzamin pisemny, esej,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Students will better academic presentation and
conversation skills, and learn basic interdisciplinary,
team research skills.

JPK_K2_U08 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
The course aim is to address the need to critically
read social phenomena, in support of these leading to
more equal and non-discriminative futures.

JPK_K2_K05 projekt, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie projektu 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

konwersatorium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

The course combines advanced theories of topographical analysis (traumascapes,
campscapes, terrorscapes, space of exception) with readings and contemporary
artworks referring to “bloodlands”. The main theoretical frame will be influenced
by the forensic turn. Geo-traumatic and post-human approaches to Holocaust
landscapes will be used to analyse the site of the former KL Plaszow. The course
will be an occasion to research the Holocaust as a site-generating (“place-
making” – T. Cole) event. The course combines 1/an overview-study of Polish
necrotopographies related to violence 2/ site-based learning 3/ intense core
course on the Holocaust in Poland with an impact on the “dispersed Holocaust”. It
follows recent theories of topographical analysis (trauma site – P. Violi,
terrorscapes, campscapes – R. van der Laarse, Holocaust landscapes – T. Cole)
through critical readings and interpretations of contemporary artworks referring
to “bloodlands” (T. Snyder). Students will learn about forensic turn and necro-
topography. The alternative approach to the Holocaust through geo-traumatic and
post-human lenses will use references to the former site of KL Plaszow.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, projekt, esej,
egzamin pisemny / ustny

Participants will write three short works (reading responses)
concluding each month of work in the course, commenting
on discussed material. An oral final presentation will be
required to sum up the course. The above-mentioned works
will equal the written and oral parts of the required
examination.

Wymagania wstępne i dodatkowe
A communicative level of English is necessary. Participating students will be required to communicate with Erasmus 
students, take part in discussions and final presentations. Attendance obligatory
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Fan Fiction, Affect, and Digital Humanities
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.1585299979.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie zjawiska fanfiction, literatury pisanej z powodu szeroko rozumianej miłości
do tekstu źródłowego, do opowieści, do bohaterów itd. Osoby studenckie będą w ramach zajęć czytać fanfiki
i analizować je akademicko, próbując odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, kto i dlaczego je pisze i co to
mówi o współczesnej kulturze. Studenci i studentki będą badać różne sposoby wykorzystania tekstu źródłowego
w tworzeniu fanfiction i jak funkcjonują one w relacji do pierwotnych dzieł, całości fanfiction, do osoby autorskiej
oraz osób czytelniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 historię i genezę zjawiska, jak również główną
problematykę akademickich badań nad nim JPK_K2_W04, JPK_K2_W07 egzamin ustny, wyniki

badań

W2 miejsce fanfiction we współczesnej kulturze
i technologii JPK_K2_W04, JPK_K2_W07 wyniki badań, esej

W3 różnicę między intertekstualnością, plagiatem
i kreatywnym pisaniem

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W02, JPK_K2_W08

egzamin ustny, wyniki
badań, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zanalizować teksty fanowskie pod kątem powiązań
z różnorodnymi zjawiskami współczesnej kultury,
powodów i sposobów ich tworzenia oraz odbioru

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03 esej

U2
posługiwać się językiem angielskim w ramach
własnych badań, podczas zajęć oraz w zadanych
zadaniach pisemnych

JPK_K2_U07 egzamin ustny, wyniki
badań, esej

U3 pracować w grupie, przygotowując stanowiska
za i przeciw zadanym hipotezom JPK_K2_U07, JPK_K2_U08 wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej ewaluacji literackich dzieł współczesnych
fanów, rozumienia ich jako kreatywnej reakcji
na aktualną sytuację na świecie oraz znajdowania
i akceptowania różnorodności poglądów z różnych
kręgów kulturowych

JPK_K2_K01, JPK_K2_K03,
JPK_K2_K05 wyniki badań

K2
poruszania się po różnorodnych platformach
internetowych oraz szacowania treści, które się
na nich znajdują

JPK_K2_K06 wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie eseju 25

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

przygotowanie do egzaminu 24

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Fanfiki i jak je znaleźć: krótka historia ff, definicja, główne obszary badań,
słownictwo, platformy. W1, K2

2.  Kanon jest mój: rola kanonu w ff, odejście od kanonu, fanon, autorstwo, własność. W3

3.  50 (tysięcy) twarzy fików: transformacje kanonu i preferencje czytelnicze. W3, U1, U2, U3, K1

4. Shipowanie w fandomie. W3, U1, U2, U3, K1

5. Real Person Fiction – etyka shipowania W2, U1, U2, U3, K1

6.  Moje feelsy: afektywne gatunki w ff. U1, U2, U3

7.  To tylko żart: crack, parodia, satyra w ff. W2, U1, U2, U3, K1

8.  Jesteśmy queerowi: bezpieczna przestrzeń w fandomie. U1, U2, U3, K1

9.  Alternate Universe: zakochiwanie się ciągle od nowa. W3, U1, U2, U3

10. Polityka w fanfiction, pisanie subwersywne. U1, U2, K1

11.  Fandom globalny: różnice kulturowe w ff, nauka języka poprzez ff. U1, U2, U3, K1

12.
 Tematy wybrane przez osoby uczestniczące w kursie spośród zaproponowanych
przez nie oraz następujących: ff jako kreatywne pisanie, wpływ ff na kulturę
głównego nurtu, ff jako sposób odbioru (pop)kultury, ff jako część tożsamości,
pornografia w ff, cancel culture.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny, wyniki badań,
esej

Obecność: najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności,
dodatkowo 5 możliwych do odrobienia; powyżej 7
nieobecności skutkuje niezaliczeniem kursu. Prezentowanie
wyników badań na zajęciach. Krótki esej zaliczeniowy oraz
egzamin ustny.
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Inventing the Nation. Polish & Irish Literary Strategies of Identity
Formation at the Turn of the Twentieth Century

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.6040ba9b0df68.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

To understand, after discussing the theoretical frameworks of postcolonial theory, cultural and memory studies,
in what ways Irish and Polish writing at the turn of the 20th century have raised the question of how the
individual subject can be envisaged in relation to its community, its past history, and a possible future. We will
take into consideration the complex Polish-Irish anthropology of memory as well as its strategic uses in literature,
and the role it plays in the formation of an "immagined community" within a colonial context through the
comparison of literary texts (from Sienkiewicz to W. B. Yeats) and the examination of academic articles which will
frame our discussion. We will also compare the two particular and ambivalent anthropological modernisms taking
into account two analogous case-studies: namely the analysis of the creation and mythologisation of an original
identity in an anti-colonial perspective through the re-functionalisation of space and its inhabitants in Podhale
region and the Tatra mountains by key literary figures of Młoda Polska and on the other hand the creation of the
West of Ireland with a focus on the Aran Islands by the intellectuals of the Irish Literary Revival.

C2
To comprehend the various forms of strategic essentialisms employed to forge an anti-colonial nationalism, as
well as the employment of strategic uses of colonial discourse (the colonial narrative of progress and civilisation)
in order to subvert the latter.

C3

To read the different ways of representing the Other and the Self, and how certain intellectuals and writers
showed an ambivalent position towards the definition of otherness, as well as the degree to which others can be
persuasively shown to be discordant with the putative norm, which provides a rationale for conquest. We will try
to understand how in the attempted discovery of its "true" identity, a community often begins with the
demolition of the false stereotypes within which it has been entrapped. This is an intricate process, since the
stereotypes are successful precisely because they have been interiorized. They are not merely impositions from
the colonizer on the colonized. It is a matter of common knowledge that stereotypes are mutually generative of
each other.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

The analysis of literature through anthropological
categories, as well as the impact that literature has on
the socio-cultural context, especially in terms of
cultural nationalism, imperial ideology and vice versa.
The impact of cultural studies on the study of
literature and comparative literature, as well as the
understanding of how cultural practices as emerged in
literary works relate to wider systems of power
associated with or operating through social
phenomena, such as ideology, class structures,
national formations, ethnicity, gender.

JPK_K2_W04, JPK_K2_W05 esej, prezentacja

W2
The similarities of the Polish and Irish literary and
cultural developments at the turn of the XIX and XX
centuries as a result of the loss of political sovereignty
from a postcolonial perspective.

JPK_K2_W04, JPK_K2_W05 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Understand Postcolonial theory and practice as
essentially an outgrowth of Comparative Literature,
and its potential application in the Polish and Irish
contexts. Postcolonialism is understood not simply as
a historical term describing the period after
colonialism, but as a condition, a form of
consciousness reflected in the works of writers
representing former colonized and colonizing nations,
and more specifically as a condition which reveals
patterns of cultural and political imbalance which
could be deconstructed and unwoven by the
theoretical tools of postcolonial theory.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U04,
JPK_K2_U06, JPK_K2_U09 esej, prezentacja

U2
Conduct a comparative literary analysis between two
apparently different cultural contexts through
anthropological categories.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U04,
JPK_K2_U06, JPK_K2_U09 esej, prezentacja

U3
Understand the implications of literature in the
creation of cultural nationalism in the XIX century in
semi-colonial peripheral European contexts.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U04,
JPK_K2_U06, JPK_K2_U09 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
The understanding of the Saidian supposition that
literature is not a pure aesthetic discipline, but on the
contrary is influenced and at the same time influences
the context in which it is produced and consumed.

JPK_K2_K02, JPK_K2_K03 esej, prezentacja

K2

An essential historical and cultural (in its broadest
sense) awareness: the ability to question the latent
essentialism implicit in widely adopted
conceptualisations of Europe and its universalist
claims of modernity: the making of Europe is itself the
product of internal conquest, colonisation and
enforced cultural change. This suggests
a representation of Europe as a counter-hegemonic
work in progress – a project negatively motivated by
recognition that the effects of all of the previous
projections of 'Europe' - which took themselves to be
gestures of civilisational self-assertion - have been
catastrophic, as Zygmunt Bauman famously
emphasised.

JPK_K2_K02, JPK_K2_K03 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie eseju 35

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

konwersatorium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

The hybrid colonial European contexts of Ireland and partitioned Poland induced at the turn of
the 19th and 20th centuries writers and intellectuals to adopt various anti-colonial strategies of
identity fomation/creation, such as the re-functionalization of a selected past and heritage in
order to contest received notions of identity and to create a new shared sense of positive
heritage, or what Smith Laurajane calls “heritage… as a cultural process that engages with acts
of remembering (or re-creating, F.C.) that work to create ways to engage with the present”. As
threatened cultures they were obliged to rely on forms of strategic essentialism to survive (in so
far as they couldn’t rely on political constitution which expresses the underline unity of their
conflicting social forces) and therefore required to turn to literary institutions for the same
unificatory effects. In his 2008 monograph -The Impact of Irish-Ireland on Young Poland,
1890-1918 - John Merchant revealed the cultural affinity that is both deep and striking between
Ireland and Poland at the turn of the nineteenth the twentieth century by scrutinizing the
interest that representants of the Young Poland Movement shared with their Irish counterpart in
folklore, peasantry and mythology as well as in new forms of literary expression. 

If every case colonial relation is complex, it is precisely the "mixed" nature of the experience of
the Polish and Irish people until the regained independence in 1918 and 1922, as both
exponents and victims of British imperialism or imperialist ideology in general (as the Polish
discourse of kresy, or borderlands, reminds us), which makes them so representative of the
underlying process. Because the Irish and the Polish were among the first modern people to
"decolonize" in the twentieth century, it has seemed useful, at least in the Irish case, to make
comparisons with other, subsequent movements, and to draw upon the more recent theories of
Frantz Fanon and Ashis Nandy for a retrospective illumination. If Ireland and Poland once
inspired many leaders of the "developing" world, today such countries have much to learn from
them. This is in no way to deny the specificity of each particular case; we will try to render the
crucial differencies as well as the often forgotten similarities. The particular condition of
European peripheries of Ireland an Poland complicate, extend, and in some cases expose the
limits of current models of postcoloniality. Because Ireland and Poland, unlike most other
colonies (a term which ough to be carefully defined, especially in light of the current Polish
political debate), were positioned so close to the occupying power, and because the relationship
between the imperial power and the "subalterns" was one of prolonged if forced intimacy, the
study of Polish and Irish writing may allow for a truly contrapuntal analysis. Postcolonial writing,
as we will try to define it, does not begin only when the occupier withdraws: rather it is initiated
at that very moment when a native writer formulates a text committed to cultural resistance. 
In light of such considerations, we will scrutinise Polish and Irish literary ways of constructing the
Self and the Other through a series of dilemmas which will be considered in a comparative
perspective, starting from a first essential reflection: within the context of the XIX century
nationalism literature, as our object of study, has to be considered within the significant overlap
between the fields of politics and literature, “especially in the 19th century when history (in
Johan Huizinga’s sense, of the way ‘in which societies take mental reckoning of their past’, what
nowadays would be called cultural memory) was becoming a key to collective identity”.
Literature was in fact considered at that time the summum of culture and arts, a prestige that
had been intensified by the Romantic belief in the quasi-redemptive powers of an ‘aesthetic
education’, to use Schiller’s term, in the formation of modern citizens, and contained more than
any of the other arts a ‘memory-reflexive’ character as well as a ‘memory productive’ one.
Therefore we will start with a reflection around the politics of aesthetics, and the consideration
that in Poland and Ireland the function of literature for nationalism is to forge those para-state
institutions that gradually form the counter-hegemonic “ethical state,” to use Gramsci’s terms,
that subsists alongside the colonial apparatus and intends to displace it. 
The issues raised here ought to be considered as just an indication, for the readings and the
discussions will be adjusted according to the interests of the students. We will discuss

 

Polish and Irish hybrid forms of Orientalisms, and we will unravel the ambivalences in the
cultural constructions of the Other
the anthropology of memory and its strategic use in an anti-colonial function
the ways in which imperial ideology is internalised or opposed in literary texts, such as through
the presence of stereotypes (Homi Bhabha) or the post-Enlightenment narrative of progress and
civilisation/backwardness and barbarism and the opposition nature/culture, as well as the
presence of imperial fantasies in Polish borderland discourses (kresy) and Irish overseas
contribution to imperialism (Joyce). 
the construction of national identity through the literary mythologization of folklore (the Polish-
Irish peasant-mania), or the re-functionalisation of space and its inhabitants, such as the Podhale
region and the Tatra mountains by key literary figures of Młoda Polska (Kazimierz Przerwa-
Tetmajer, S. Witkiewicz) and the West of Ireland with a focus on the Aran Islands by the
intellectuals of the Irish Literary Revival (J.M. Synge, W.B. Yeats, Lady Gregory). 
I will provide all the material for the readings.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

Active participation in class; reflective engagements (3 best out of 6)
Conference-size final paper (1500-2000 words) Students will write a
150-300 word reflective response on some aspects of the class readings
that they find compelling every two or three classes. These responses
represent their engagement with the class readings, and they should use
them to explore ideas that they wish to analyze in greater detail in their
final paper. Responses will be graded for the quality of their critical
engagement with the texts (that is, the nuanced and careful analysis they
offer toward understanding/re-thinking a particular dilemma posited in the
texts we are reading). Accordingly, each of the students will submit a total
of 5-6 responses. The best 3 grades will be averaged for this assessment.
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Speculative Fabulations in 21 st Century Performative Arts
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.6040b9242268d.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Introduction to the main concepts of speculative fabulation in philosophy, social sciences, art and literature.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 JPK_K2_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 JPK_K2_U04 zaliczenie na ocenę
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 JPK_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie do ćwiczeń 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 60

przygotowanie referatu 30

konwersatorium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. W1, U1, K1

2. W1, U1, K1

3. W1, U1, K1

4. W1, U1, K1

5. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Studenci przygotowują analizę wybranego przykładu w kontekście
jednego z bloków tematycznych realizowanych w trakcie zajęć, którą
prezentują w formie pisemnej (4 strony standardowe) lub ustnej (10-
minutowa prezentacja).
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The History of the Printed Book
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.5cc6f7746ffde.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat dziejów książki drukowanej od XV do XX wieku oraz jej
roli w kulturze. Zajęcia umożliwią lepsze poznanie i zrozumienie technologii wytwarzania książki drukowanej,
a także ich wpływu na jej przemiany formalne. Będą także okazją do poszerzenia zasobu angielskiego słownictwa
z zakresu historii książki i edytorstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student zna najważniejsze fakty z dziejów książki
drukowanej. JPK_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2 student rozumie rolę książki drukowanej w rozwoju
ważnych nurtów kulturowych. JPK_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3 student rozumie wielowymiarowość książki
drukowanej jako środka przekazu. JPK_K2_W03, JPK_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4
student ma wiedzę na temat przemian form książki
drukowanej w ujęciu historycznym oraz ich powiązań
z rozwojem technologii.

JPK_K2_W03, JPK_K2_W07
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
sformułować wypowiedź ustną i pisemną w języku
angielskim na temat zgodny z przedmiotem kursu,
używając specjalistycznego słownictwa poznanego
w czasie kursu.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U06,
JPK_K2_U07, JPK_K2_U08,
JPK_K2_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2 dostrzec i zinterpretować powiązania między formą
książki a treścią dzieła literackiego.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do świadomego uczestnictwa w procesach
kulturowych związanych obiegiem książki drukowanej. JPK_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

Przygotowanie prac pisemnych 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

konwersatorium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Książka drukowana jako przedmiot materialny – morfologia, materiały, sposoby
produkcji, rozwój typografii. W1, U1

2.
Czynniki technologiczne, ekonomiczne i estetyczne kształtujące komunikację
typograficzną – związki między książką drukowaną i rękopiśmienną, technologią a
typografią, rola ilustracji i ornamentów, związki treści i formy.

W3, W4, U1, U2, K1

3.
Rola książki drukowanej w przemianach kulturowych – druk a humanizm
renesansowy, reformacja, respublica litteraria, kontrreformacja, oświecenie, druga
rewolucja druku w XIX wieku.

W2, U1, U2, K1

4. Kształtowanie się kultury książki – problemy autorstwa, własności intelektualnej,
rozwój przemysłu wydawniczego, dystrybucja, promocja, czytelnictwo. W1, W3, W4, U1, K1

5. Książka drukowana a media cyfrowa – analogie, różnice, szanse, wyzwania. W1, W2, W3, U1, K1

6. Specjalistyczne słownictwo angielskie z zakresu bibliologii. U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, zaliczenie na ocenę,
esej

The initial requirements for the final assessment are: (1)
active attendance in class (one unexcused absence is
allowed; in the case of a greater number of absences it is
necessary to catch up with the material); (2) a short written
paper in English. The form of the assessment (written or oral)
will be agreed with the students at the beginning of the
course.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach.
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Thinking by Verses. The 20th Century Polish Poetry in a Philosophical
Context

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.1585298860.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z polską poezją XX wieku w kontekście filozofii XX wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 JPK_K2_W04,
JPK_K2_W05, JPK_K2_W07 esej
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 JPK_K2_U01, JPK_K2_U04,
JPK_K2_U06 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 JPK_K2_K02, JPK_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie eseju 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

konwersatorium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej esej
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Performative Arts: Yesterday, Today, Tomorrow
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.1585297113.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Familiarizing students with histories of performative arts

C2 Familiarizing students with current developments in the field of performative arts

C3 Providing students with conceptual tools for analyzing performative arts

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 162 / 176

W1 histories and the development of forms of
performative arts in the 20th and 21st centuries JPK_K2_W03 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 situate examples of performative arts in their
historical, cultural and socio-political contexts JPK_K2_U04 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
use their competences and knowledge to notice
productive crossings between the arts and other
domains of life

JPK_K2_K03 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. The performative turn of the 1960s/1970s revisited W1, U1, K1

2. Hybrid forms of performative arts W1, U1, K1

3. Performative arts and new technologies W1, U1, K1

4. Performative arts and ecology W1, U1, K1

5. Performative arts and individual/collective identities W1, U1, K1

6. Performative arts between locality, globality and planetarity W1, U1, K1

7. Performative arts and speculative gestures for the future W1, U1, K1

8. Performative arts and their audiences - experiences, sensations, affects W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny attendence (2 absences per semester are allowed)

Wymagania wstępne i dodatkowe
No pre-requirements
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Cultural History of Love Discourse
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.606fe392de9d9.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

A thorough analysis of poetic texts directed towards finding out the origins of love topics largely known from
19th- and 20th-century literature aims at acquainting students with the conventions of erotic poetry, and also it
should help them to improve their skills in interpreting poetic texts (a close reading method) using a wide literary
context. The other aim is to show how a competent, profound philological analysis could contribute to cultural
studies and anthropology of literature. Furthermore, the exploration of long lasting, and changing motives,
conventions, styles and functions of poetic speaking of love should on the one hand, picture – the continuity of
European culture, and on the other, indicate the most important turning points in this culture, which determined
its internal metamorphosis.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zapoznaje się z literaturą antyczną oraz
rozmaitymi drogami jej recepcji w epoce nowożytnej JPK_K2_W04, JPK_K2_W07 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

umie analizować tekst poetycki z uwzględnieniem
kontekstu literackiego, kulturowego i filozoficznego;
zdobywa kompetencje w zakresie czytania dawnych
tekstów literackich w dwóch bądź trzech wersjach
językowych: oryginalnej i przekładach z różnych epok;
potrafi napisać pracę krytyczno-literacką w języku
angielskim

JPK_K2_U01, JPK_K2_U02,
JPK_K2_U08 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość przenikania się rozmaitych
tradycji budujących kulturę europejską, ciągłości
kultury i jej artefaktów, roli łaciny w kształtowaniu
tożsamości europejskiej i wyrażającej ją literatury.
Analiza poezji miłosnej kolejnych epok pozwala
na refleksją nt. kondycji ludzkiej i emocjonalności
człowieka.

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K07 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

The course will present the history of European love poetry from the beginnings in
ancient Greek and Roman literature, then Medieval (in Romanic languages),
humanistic Neo-Latin, to Renaissance and Baroque (mainly Italian, French,
English, and Polish).  Sometimes the “point of destination” will be Romanticism,
when the whole tradition is gathered, cumulated, exhausted and finally
distracted. We will follow the motives, topoi (topics) and typical styles of poetic
love discourse through the ages, such as: “anacreontic”; elegiac; pastoral;
chivalrous; petrarchian; antipetrarchian; libertine; sentimental; rococo; romantic.
The program is invented also as a panorama of the main poetical genres. 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej

Final paper – an essay (approximately 3-4 pages) on a subject invented by
students and verified by the instructor. It should be a critical analysis of
one poem (or novel, drama) or, better, a comparative analysis of the
poems from different epochs, set within literary traditions known from our
class and others.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie tekstów literackich i naukowych oraz dyskusję na zajęciach, a
także napisanie pracy krytyczno-literackiej.
Fluency in English enough to understand poetry as well as scholarly texts, and to write a critical essay.
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Literary Criticism and Reviewing: Workshop
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.620ba04700bb7.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami krytyki literackiej

C2 Poszerzenie wiedzy studentów na temat kulturowo-społeczno-politycznych kontekstów anglojęzycznej krytyki
literackiej

C3 Uświadomienie studentom różnicy pomiędzy literary criticism a reviewing

C4 Zbudowanie podstawowych kompetencji pisania tekstu krytycznego w języku angielskim

C5 Zapoznanie studentów ze stylami i praktykami krytycznymi stosowanymi w zróżnicowanych mediach brytyjskiego
i amerykańskiego pola literackiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 nowe zjawiska w literaturze amerykańskiej i brytyjskiej JPK_K2_W07 esej, prezentacja

W2
różne style krytyczne i ich związek z kontekstami
społeczno-medialnymi kultury brytyjskiej
i amerykańskiej

JPK_K2_W03, JPK_K2_W04 esej, prezentacja

W3 dominujące strategie krytyczne pojawiające się
anglojęzycznej krytyce literackiej JPK_K2_W07 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 skonstruować krótki tekst krytycznoliteracki w języku
angielskim

JPK_K2_U01, JPK_K2_U08,
JPK_K2_U09, JPK_K2_U12,
JPK_K2_U13

esej

U2 dyskutować na temat zjawisk literackich
i krytycznoliterackich

JPK_K2_U04, JPK_K2_U05,
JPK_K2_U07 esej, prezentacja

U3 analizować wypowiedzi krytyczne z mediów
anglojęzycznych i określać ich właściwości

JPK_K2_U01, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U09 esej, prezentacja

U4
zaprezentować własny punkt widzenia w krótkim
tekście krytycznym, a także przeanalizować krytycznie
inne wypowiedzi dyskursywne

JPK_K2_U01, JPK_K2_U04,
JPK_K2_U10 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznego odbioru zjawisk literackich, kulturowych
i ich medialnych prezentacji w zróżnicowanych
kontekstach językowych

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K03, JPK_K2_K07 esej, prezentacja

K2
dyskusji z osobami o odmiennych kompetencjach
kulturowych na temat współczesnej literatury i krytyki
literackiej

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K03, JPK_K2_K05 esej, prezentacja

K3 rozmowy o globalnych zjawiskach w krytyce literackiej
wykraczających poza kontekst lokalny

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02,
JPK_K2_K03 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie eseju 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

poprawa projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia krytycznoliterackie, ich znaczenia i związki: "book reviewing"
i "literary criticism"; konteksty instytucjonalno-medialne, strategie dyskursywne i
konceptualizacje krytyki; najnowsze teorie krytyki i ich znaczenie dla komunikacji
medialnej i nieakademickiej, społeczne znaczenie praktyk krytycznych w
kontekście przeobrażeń medialno-politycznych społeczeństwa amerykańskiego i
brytyjskiego.

W1, W2, W3

2.

Formy prezentowania literatury w popularnych mediach opiniotwórczych
brytyjskich i amerykańskich: gatunki krytyczne, strategie interpretacyjne, tematy,
mechanizmy selekcji i hierarchii, konteksty społeczno-polityczne, style
komunikacji z czytelnikami i czytelniczkami - analiza przykładów przygotowanych
w kilkuosobowych grupach badawczych.

W1, W2, W3, U3, U4, K1,
K2, K3

3.

Strategie krytyczne w wybranych mediach o profilu literackim i kulturowym:
sposoby budowania wspólnoty czytelniczej, typy wypowiedzi krytycznych, poetyka
recenzji, praktyki interpretacyjne, hierarchie literackie i metody oceny, relacja
wobec rynku i zjawisk głównonurtowych - omówienie wybranych mediów i analiza
tekstu krytycznoliterackiego.

W1, W2, W3, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

4.

Krytyka w poszerzonym polu - krytyka nie tylko literacka: działanie krytyki w
kulturze transmedialnej i w polu zróżnicowanych form sztuki, krytyka literacka a
krytyka kultury, estetyczne i społeczno-polityczne uzasadnienia poszerzenia
krytyki literackiej i wybrane przykłady takich praktyk krytycznych; pola
amerykańskiej i brytyjskiej krytyki kultury, jej główne przedmioty, tematy i cele.
Przygotowanie tekstu krytycznego z zakresu krytyki kultury.

Proponowane bloki tematów będą aktualizowane i uzupełniane zależnie od
potrzeb i zainteresowań uczestników i uczestniczek zajęć, a także w związku z
pojawianiem się zjawisk istotnych dla tematu kursu.

W1, W2, W3, U2, U3, K1,
K2, K3

5. Przygotowanie i opracowanie własnego tekstu krytycznego (warsztat, strategie,
radzenie sobie z wyzwaniami). U1, U3, U4, K1, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja aktywny udział w zajęciach, prezentacja projektu własnego tekstu
krytycznego, pozytywnie oceniony krótki tekst krytyczny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.
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Język i komunikacja instytucjonalna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.604a10873ac81.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uświadomienie słuchaczom podstawowych praw i obowiązków w kontaktach z instytucjami państwowymi.

C2 Zapoznanie ze specyfiką języka i sposobów komunikacji w kontaktach z instytucjami państwowymi.

C3 Formułowanie pisemnych i ustnych oświadczeń, stanowisk, wypowiedzi oraz sprostowań do mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 wybrane pojęcia w zakresie funkcjonowania
obywatelskiego w kontaktach z instytucjami

JPK_K2_W04,
JPK_K2_W05, JPK_K2_W08 zaliczenie na ocenę

W2 rozumie pojęcie państwa obywatelskiego JPK_K2_W03, JPK_K2_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 formułować pisemne i ustne oświadczenia,
stanowiska, wypowiedzi oraz sprostowania do mediów

JPK_K2_U02, JPK_K2_U05,
JPK_K2_U09, JPK_K2_U10 zaliczenie na ocenę

U2 krytycznie ocenić wypowiedzi ustne i pisemne
dotyczące dyskursu instytucjonalnego JPK_K2_U04, JPK_K2_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego funkcjonowania jako aktywny obywatel
z organami instytucji państwowych

JPK_K2_K01, JPK_K2_K04,
JPK_K2_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

analiza problemu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie państwa obywatelskiego W1, W2

2. Dyskurs instytucjonalny W1, U1, K1

3. Prawne aspekty aktywności obywatelskich W1, U1

4. Podstawowe problemy w kontaktach obywatel - instytucja W1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Aktywna obecność na zajęciach. Przygotowanie pracy projektowej
wskazanej przez prowadzącego.
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Teoria kultury
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPlJPKS.280.5cc6f771a30ab.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy o podziałach sferowo-dziedzinowych kultury nowoczesnej : nauki, sztuki, obyczaju, języka;
o ich regulacjach aksjo-normatywnych, uwarunkowaniach funkcjonalno-technologicznych i powiązanie tychże
z podstawami metodologicznymi badań w zakresie nauk humanistycznych

C2 Przekazanie wiedzy o złożonych relacjach między poznaniem teoretycznym kultur a kulturowym kontekstem
aktywności poznawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Absolwent zna i rozumie metody, teorie oraz
terminologię związaną z naturalistyczną
i antynaturalistyczną perspektywą w teorii kultury XX
i XXI wieku

JPK_K2_W04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
Absolwent zna i rozumie powiązanie praktyki
naukowej z innymi praktykami kulturowo-
symbolicznymi

JPK_K2_W03 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3
Absolwent zna i rozumie zaplecze filozoficzne i źródła
światopoglądowe leżące u podstaw wybranych
humanistycznych kategorii badawczych

JPK_K2_W05 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi w sposób zrozumiały wyodrębnić
właściwą praktykę naukową i wytwarzaną w jej
obrębię wiedzę, odróżnia zakres jej prawomocności
jako wiedzy naukowej od szerzej rozumianej "wiedzy
kulturowej"

JPK_K2_U04 zaliczenie pisemne

U2
Absolwent potrafi wyodrębnić, w ramach analizy
tekstu naukowego, sytuację wykorzystywania wyników
nauki - nieprawomocnie w znaczeniu naukowym - w
ramach dyskusji światopoglądowych

JPK_K2_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do dyskusji o walorach
poznawczych tekstów literackich, filozoficznych,
teoretycznych oraz do niezależnej od tego ich
równoległej waloryzacji światopoglądowej i/lub
estetycznej; postrzega zatem odmienne waloryzacje
tych samych tekstów kultury jako zależne od 
odmiennych "kryteriów oceny"

JPK_K2_K01, JPK_K2_K05 zaliczenie na ocenę

K2
Absolwent gotowy jest do rozpoznania kategorii
zbudowanych w trybie "odniesienie do wartości", które
w komunikacji potocznej funkcjonują - w świadomości
użytkowników - jako neutralne kategorie opisowe.

JPK_K2_K01, JPK_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Różne formacje pozytywistyczne (pierwszy pozytywizm, emipriokrytycyzm,
pozytywizm logiczny Koła Wiedeńskiego i szkoła lwowsko-warszawska) i
odpowiadające im formy reakcji antypozytywistycznych - zwrot
antypozytywistyczny jako moment fundacyjny filozofii humanistyki

W1

2. Nauka jako "symboliczna forma kultury" w ujęciu Ernsta Cassirera W2

3. Filozofia języka Wilhelma von Humboldta i jego "echa" w XX-wiecznym "lingustic
turn" W3

4.

Teoria rozumu komunikacyjnego Habermasa i język w dwóch odsłonach:
aksjonormatywna waloryzacja i porozumiewanie się ze względu na efektywne
działanie. Kultura symboliczna i kultura techniczno-użytkowa (oraz odpowiadające
im interpretacyjne lub funkcjonalne ujęcia zjawisk kulturowych w badaniach
humanistycznych)

W2, W3, U1

5. Etologia i neonaturalizm: koncepcja Jakoba von Uexkülla a tradycja antropologii
filozoficznej W1, K2

6. Kultura jako "proteza" i człowiek jako "istota wybrakowana", Herder i Gehlen,
problem techniki i zwrotnego sprzężenie (technologii i porządku symbolicznego) W1, W3, U1

7.
"Współczynnik humanistyczny" Floriana Znanieckiego i tworzenie kategorii
analitycznych w naukach humanistycznych wg. Maxa Webera i neokantowskiej
szkoły
badeńskiej

U2, K1, K2

8.
Teoria kultury nowoczesnej Maxa Webera, racjonalizacja, sekularyzacja
okcydentalna vs. zakwestionowanie założeń progresywizmu w "bezimiennej
nauce" o kulturze Aby Warburga

W2, W3

9.

Powstawanie norm i wartości - teoria resentymentu Nietzschego i
Schelera,odmienność ujęcia doświadczenia wartości u Williama Jamesa w
kontekście
pragmatyzmu amerykańskiego, waloryzacja i refleksyjny dostęp uczestników
kultury do "norm" i "wzorców" ocen.

U2, K1, K2

10.
"Obserwacja drugiego stopnia" - teoria kultury, teoria sztuki, nauki jako
"kulturowych podsystemów" w ramach teoria N. Luhmanna i jego nawiązania do
T. Parsonsa

W1, W3, U2

11.
Pozytywistyczna filozofia monizmu naturalistycznego (energetyzm Ostwald) a
współczesny posthumanizm. Neuronauki i teoria kultury - konkurencyjne typy
wyjaśnień uniwersum ludzkiego.

W1, W2, U2

12. Zwrot performatywny i teoria kultury spod znaku "antropologii kognitywnej" -
rozwidlające się drogi. Rytualna teoria antropogenezy (Turner i Girard) W1, W2, W3, K2

13. Normy kultury a "indywidualne improwizacje aksjologiczne" w nowoczesności (na
przykładzie T. S. Eliota i jego refleksji o pojęciu "tradycji") W3, K2

14.
Materializm kulturowy i trajektoria rozwojowa cultural studies - hegemonia, praxis
i habitus kulturowy - kultura wysoka z perspektywy grup podporządkowanych.
Praktyki emancypacyjne jako redefinicje pola kultury, normy i "struktura
odczuwania" (R. Williams)

W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę Uczestnictwo w zajęciach, kolokwium z treści
wykładu


